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AKTUELT I OMRÅDET

Færre græsplæner – og mere natur
Initiativgruppen Houlkær og Viborg Kommune har søgt Miljøministeriet om godt 300.000 

kr. i støtte til forsøg med mere varieret naturpleje i Houlkær/Overlund-området

”Botaniske hotspots”. ”Biodiversitet”. 
”Mosaikslåning”. Og ”plus- og minusarter”.
Det er bare nogle af de udtryk, Houlkær-
borgerne kan se frem til at skulle forholde 
sig til i de kommende par år - hvis ellers 
det går, som Initiativgruppen Houlkær – og 
Viborg Kommune – håber.
Under overskriften ”Borgerplan for bedre 
natur Øst for Paradis” har Initiativgruppen 
– med varm kommunal opbakning – søgt 
”Puljen til grønne ildsjæle” under Miljø-
ministeriet om et tilskud på i alt 306.000 
kroner fordelt over årene 2013 og 2014.
Pengene skal efter planen gå til, at ”afprøve 
mere lokalt tilpassede naturplejestrategier, 
hvor indsatsen reduceres nogle steder og 
øges andre steder – alt sammen til gavn 
for naturen”.
Ansøgningen blev afsendt først i maj, og 
svaret fra Miljøministeriet forventes at være 
i hus inden sommerferien – sandsynlig-
vis allerede omkring 8. juni, vurderer Stig 
Jensen fra Initiativgruppen.
- Herefter er det planen, at vi i løbet af 
sommeren vil tage kontakt til en række 
af grundejerforeningerne i området for at 
høre om deres planer og idéer.
- Og i bedste fald håber vi på den måde at 
kunne komme i gang med at afprøve for-
skellige slåningsstrategier i Houlkær/Over-
lund-området. Allerede i løbet af efteråret, 
bemærker han.

Mere langhåret vegetation
Firkantet sagt vil forsøget med den ”lokalt 

tilpassede naturpleje” betyde, at der i 2013 
og 2014 bliver færre veltrimmede græsplæ-
ner i området ”Øst for Søerne”.
I stedet er det planen, at vegetationen i 
udvalgte områder skal have mulighed for at 
”blive mere langhåret”, så de blomstrende 
planter samtidig bliver ”mere synlige”.
Ambitionen er, at der på en række bynære 
arealer i lokalområdet i højere grad bliver 
adgang til ”mere biodiversitet og vild 
natur”.
Hertil skal lægges en anden forventet 
sidegevinst ved forsøget: nemlig at bebo-
erne får større indsigt i, hvad det koster at 
pleje natur – og måske oven i købet lærer 
at sætte pris på alternative – og knapt så 
omkostningskrævende – naturplejestrate-
gier.
Ifølge Stig Jensen har Initiativgruppen og 
Viborg Kommune allerede en række områ-
der i tankerne, hvor det vil være oplagt at 
eksperimentere med nye plejestrategier, 
der forbedrer naturtilstanden og ”fremmer 
botaniske hotspots”.
- Men hvilke områder, det drejer sig om, er 
jeg på nuværende tidspunkt lidt ked af at 
komme ind på.
- Det vil jeg gerne vente med, til vi for-
håbentlig har fået pengene i hus og har 
haft lejlighed til at diskutere vore tanker 
og ideer lidt grundigere igennem med de 
berørte grundejerforeninger, erklærer han. 
Til at bistå med den konkrete udmøntning 
af visionerne har Initiativgruppen Houlkær 
på forhånd allieret sig med konsulentfir-
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maet Natur & Landbrug Aps.
Firmaet, som til daglig holder til i Agro 
Business Park i Tjele, har stor erfaring fra 
andre tilsvarende naturplejeprojekter – og 
har i øvrigt også været aktivt involveret 
i forbindelse med udarbejdelsen af den 
oprindelige borgerplan for ”Naturområde 
Øst for Paradis”.

Naturspor indvies 17. august
I ventetiden - indtil svaret fra Miljøministe-
riet foreligger - har Initiativgruppen Houl-
kær og dens forskellige samarbejdspartnere 
haft travlt med at realisere et andet – og 
måske nok lidt mere håndgribeligt – natur-
projekt: nemlig det planlagte naturspor fra 
Houlkær Kirke til Tapdrup Kirke.
Med hjælp fra Nordea Fonden har initiativ-
tagerne fået sponsoreret i alt 30 pæle, som 
skal være med til at markere den natur-
skønne rute tværs gennem ”Naturområde 
Øst for Paradis”.
Pælene blev sat i jorden 3. juni, således at 
det allerede nu skulle være muligt at spad-
sere fra Houlkær til Tapdrup uden at fare 
vild eller komme i karambolage med vrang-
villige lodsejere.
Den officielle indvielse af natursporet er 
programsat til lørdag 17. august.
Indvielsesarrangementet indledes kl. 16 
ved Houlkær Kirke. Herfra går deltagerne 
i samlet flok ad den 5,3 kilometer lange 
natursti til Tapdrup, og undervejs vil der 
blive fortalt om natur, landskab og historie 
i området.
I Tapdrup vil der være tændt ild i grillen 
på legepladsen, som ligger på det gamle 
baneareal syd for Stationsvej.
Her vil der være mulighed for at købe øl, 
vand og pølser og brød til at lægge på gril-

len – og på selve legepladsen vil der være 
forskellige aktiviteter for børn.
Arrangementet henvender sig til alle natu-
rinteresserede i ”Øst for Paradis”-området 
– lodsejere, vandrere, grundejerforenings-
repræsentanter – og hvem der ellers måtte 
have lyst.
Efter indvielsesfestlighederne i Tapdrup er 
det tanken, at der vil blive arrangeret en 
eller anden form for samkørsel, så de delta-
gere, der har deres biler stående i Houlkær, 
kan blive transporteret tilbage i bil – og 
således ikke behøver at vandre ad det nye 
naturspor to gange på samme dag. 

Lørdag 25. maj var der officiel indvielse af 
det nye naturområde, Nørremølle Enge, for 
nordenden af Nørresø. Det ceremonielle 
snoreklip blev foretaget af formanden for 
Viborg Kommunes tekniske udvalg, Jens 
Ravn. Læs mere om indvielsen – og se flere 
billeder – på www.houlkaerportalen.dk
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Houlkærløb flyttes til en fredag
På den måde har arrangementet bedre forudsætninger for at udvikle sig til en decideret 

folkefest, vurderer de debuterende løbsarrangører fra Houlkær Løb & Motion

Der bliver i mere end én forstand skrevet 
historie, når 2013-udgaven af Houlkærlø-
bet skydes i gang til august.
Ikke blot er der debut til den lokale løbe-
klub, Houlkær Løb & Motion, i rollen som 
løbsarrangør.
Løbet ændrer også karakter fra et én- til et 
to-dages-arrangement – og selve Houlkær-
løbet bliver i år som noget helt nyt afviklet 
på en fredag. Nærmere bestemt fredag 30. 
august.
- Efter at festugen i Houlkær mere eller 
mindre er gået i sig selv, vil vi gerne for-
søge, om vi kan få Houlkær-løbet til at 
udvikle sig til noget, der ligner en folkefest.
- Traditionelt plejer løbere og tilskuere at 
tage hjem, så snart præmieuddelingen er 
overstået, men ved at flytte løbet til en 
fredag håber vi, at vi måske kan få folk til 
at blive lidt længere – og snuppe en ekstra 
øl i hallen sammen med naboen, forklarer 
Jacob Flintholm.
De seneste par år har han som nu fhv. akti-
vitetsmedarbejder i Houlkærhallen mere 
eller mindre stået alene med planlægnin-
gen af Houlkærløbet.
På den baggrund ser han det som en stor 
luksus, at det nu pludselig er et otte perso-
ners-arbejdsudvalg under Houlkær Løb & 
Motion, der deles om forarbejdet.
- Men det betyder så til gengæld også, at 
der endnu er en række detaljer omkring 
løbet, der mangler at blive snakket igen-
nem. Det bliver vi formentlig først færdige 

med her i løbet af juni, konstaterer Jacob 
Flintholm. I øvrigt helt uden beklagelse i 
stemmen.
Fast ligger dét, at der også i år vil blive 
gjort en stor indsats for at motivere den 
lokale skoleungdom til at stille op i Houl-
kærløbet. Og at der dermed i realiteten 
bliver tale om et motionsløb i to tempi: 
et decideret børneløb og et løb for de lidt 
mere konkurrence-mindede.
Fast ligger det også, at der i målområdet vil 
blive disket op med både mad og musik – 
og at arrangørerne i hele taget vil bestræbe 
sig på at holde lidt længere på løbsdelta-
gerne. Nu da de ikke skal op på arbejde 
dagen efter.
Selv kommer arrangørerne ikke til at kunne 
slappe fuldstændig af om lørdagen.
Tværtimod planlægger de 31. august at 
følge Houlkærløbet op med endnu et løbs-
arrangement: Nemlig et stafetløb henvendt 
til både familiehold – og mere målrettede 
motionister fra det viborgensiske løbemiljø.
- Filosofien er, at vi lige så godt kan slå to 
fluer med ét smæk, når vi nu alligevel har 
opmærket ruter og lejet målportal mv.
- De mere præcise rammer for stafet-arran-
gementet lørdag 31. august – løbsdistancer, 
starttidspunkter o.s.v. Det er blandt andet 
noget af dét, som vi endnu mangler at få 
helt på plads, bemærker Jacob Flintholm.
De løbeinteresserede i Houlkær behøver 
dog ikke være bekymrede. Der skal nok 
blive gjort solid reklame for sensommerens 
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to dages-arrangement i Houlkær – i god 
tid inden det går løs 30. og 31. august. 
I første omgang handler det bare om at 
få sat kryds i kalenderen – og så i øvrigt 
komme i gang med træningen, hvis det da 
ikke allerede er sket.

Sidste år stillede knap 700 børn og voksne til start i Houlkærløbet. I år har arrangørerne 
fra Houlkær Løb & Motion valgt af flytte løbet til en fredag – og afventer spændt, hvilken 
indvirkning det mon får på deltagerantallet.

- Vi vil fra løbeklubbens side gøre, hvad vi 
kan, for at Houlkærløbet 2013 forhåbentlig 
bliver både folkeligt og festligt, garanterer 
Jacob Flintholm.
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Søges: Ny sognepræst
Efter knap otte år som præst i Houlkær har Karsten Høgild 

fået nyt embede i Århus-forstaden, Åbyhøj

Enten bliver du i Houlkær 15 år mere – 
eller også så er det nu, du rykker.
Stillet over for dét valg, endte Karsten 
Høgild efter moden overvejelse med at 
vælge det sidste.
Onsdag 29. maj holdt han sin uigenkal-
deligt sidste prædiken som sognepræst i 
Houlkær – for blot tre dage senere at til-
træde som ny sognepræst i Århus-forsta-
den Åbyhøj.
- Med tre børn på hhv. tre, fem og syv år 
var vi efterhånden som familie nået til en 
skillevej, hvor vi skulle vælge, hvor vore 
børn skulle vokse op og have deres sko-
legang.  
- Og så dukkede der pludselig en præste-
stilling op i Århus-området, som hele tiden 
har været vores førsteprioritet.
- Alternativet kunne meget vel have været, 
at jeg var kommet til at holde 25 års-jubi-
læum som præst i Houlkær. 
- Dét tror jeg hverken jeg – eller menig-
heden – ville have været særlig godt tjent 
med, vurderer Karsten Høgild, som nu i 
stedet ”nøjedes” med at sidde knap otte år 
i sit første præsteembede.

Goodwill og spillerum
Den nye Åbyhøj-præst kom til Houlkær 
som helt nyuddannet i 2005 og understre-
ger kraftigt, at det bestemt ikke har været 
nogen let beslutning at bryde op fra præ-
steboligen på Hedevænget.
- Houlkær er i bund og grund et rigtig godt 
sted at være præst.

- Noget af dét, der specielt overraskede 
mig i starten, var den store goodwill, kirken 
nyder på skolen, plejehjemmet – og de 
øvrige institutioner i området.
- Som sognepræst har jeg overhovedet ikke 
skullet bruge energi på at ”sparke døre ind”.
- Længe inden jeg kom, var der lokalt 
skabt en tradition for at søge fælles, lokale 
løsninger, og det er for mig at se noget 
helt unikt for Houlkær, fremhæver Karsten 
Høgild. 
Viljen og evnen til at tænke utraditionelt 
– og i nye baner – gør sig i høj grad også 
gældende på de indre linjer – i selve Houl-
kær Kirke, føjer den afgående sognepræst 
til.
- Fra vandrekirkens tid har menigheden 
i Houlkær været vant til, at kirken kan 
anvendes til lidt af hvert – lige fra fælles-
spisninger til mere traditionelle, kirkelige 
handlinger.
- Og det er nok også forklaringen på det 
store spillerum, jeg som sognepræst føler, 
jeg har haft til at prøve nye ting af. 
- I menighedsrådet kan der måske nok 
fra tid til anden være diskussion om, hvor 
mange penge vi skal bruge på det enkelte 
arrangement – men vi diskuterer stort set 
aldrig, om det nu også kan være på sin 
plads med en rockgudstjeneste, en spil-
lemandsgudstjeneste eller en anderledes 
form for konfirmationsundervisning.
- I den forstand er også menighedsrådet i 
Houlkær præget af en ganske stor portion 
pionerånd, påpeger Karsten Høgild.
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Udsigt til flere vielser
Som sognepræst i Åbyhøj skal han sammen 
med to andre fuldtidspræster være med til 
at betjene godt 10.000 sognebørn i dét, 
som nogle betegner som ”den hvide ghetto 
i Århus Vest”.
Og i hvert fald på ét punkt kommer jobbet 
som forstadspræst i Århus til at adskille 
sig ganske radikalt fra tilværelsen som for-
stadspræst i Viborg.
- Jeg tænker næsten, at jeg på en enkelt 
sommer i Åbyhøj kommer til at forrette 
lige så mange vielser som på knap otte år 
i Houlkær.
- Næsten uanset hvor glade Houlkær-bor-
gerne så i øvrigt er for deres kirke i det 
daglige, bliver vi typisk valgt fra i forbin-
delse med bryllupper og begravelser. 
- Her foretrækker de fleste tilsyneladende 
et mere traditionelt kirkerum, som man for 
eksempel finder det i Åbyhøj, noterer Kar-
sten Høgild.

Gensyn med gammel kending
Temmelig ubelejligt falder Karsten Høgilds 
jobskifte sammen med, at kirkens anden 
faste præst, Lotte Martin Jensen, holder 
orlov i perioden fra 1. juli til 1. oktober.
Til gengæld kan kirkegængerne i Houlkær 
hen over sommeren se frem til et gensyn 
med Karsten Høgilds forgænger i præste-
embedet, Aage Nielsen. 
Den ”gamle” Houlkær-præst har - for at 
hjælpe sin gamle kirke - sagt ”Ja” til at 
udfylde en halvtids-præstestilling i som-
merperioden.
Derudover er Ingelise Strandgård Knud-
sen ansat til at vikariere for Lotte Martin 
Jensen, mens hun holder orlov.
Og endelig vil Kirsten Greve, som er sogne-

præst i Vinkel og Sdr. Rind, også gøre sit til, 
at ”vagtplanen” i Houlkær Kirke kommer til 
at hænge sammen i de kommende måne-
der.
Hvornår præcist det ledige præstejob i 
Houlkær kan forventes at være besat, er på 
forhånd svært at gisne om.
Stillingen bliver opslået ledig her i løbet af 
juni måned.
- Men ansættelsesprocedurer i folkekir-
ken er traditionelt en temmelig langstrakt 
affære, og når ansættelsen så oven i købet 
falder sammen med en sommerferie – ja, så 
kan der godt risikere at gå nogle måneder, 
forudser Karsten Høgild.

Karsten Høgild havde kun lige afsluttet 
sin præsteuddannelse, da han i 2005 blev 
ansat som ny sognepræst i Houlkær. Frem-
over bliver det Åbyhøj sogn ved Århus, han 
skal holde sine prædikener – og udføre sit 
øvrige kirkelige arbejde.
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Ventetid trækker i langdrag
Houlkærs nye fritidsgård bliver tidligst klar til indflytning sidst på året – men nu er bygge-

riet da i det mindste sat i gang

”Det bliver fedt med den nye klub. Vi 
glæder os”.
Teksten på det hjemmelavede banner 
beskrev ganske præcist stemningen, da der 
6. maj blev taget første spadestik til Houl-
kærs nye fritidsgård i nordenden af Houl-
kærhallen.
Der var flag og bannere overalt og forvent-
ningsfulde udtryk i alles ansigter – og den 
symbolske start på byggeriet efterlod såle-
des ingen tvivl om, at det er et længe næret 
lokalt ønske, der går i opfyldelse, når hallen 
og fritidsgården i Houlkær her i 2013 smel-
ter sammen til ét bygningskompleks.
Forventningen var egentlig, at den nye fri-
tidsgård allerede skulle kunne stå klar til 
brug umiddelbart efter sommerferien, men 

dét kommer desværre ikke til at holde stik, 
konstaterer skoleinspektør Ole Birch, som 
er Houlkærhallens repræsentant i bygge-
udvalget.
- Fra byggeriet for alvor går i gang, og til 
det er afsluttet, skal vi ifølge håndværkerne 
budgettere med en byggetid på omkring 
30 uger. 
- Det betyder – realistisk set – at vi skal hen 
engang sidst på året, før vi kan regne med, 
at byggeriet står færdigt, noterer han.
Bag den forsinkede byggestart ligger ifølge 
Ole Birch et sammenfald af flere uheldige 
omstændigheder. Herunder ikke mindst dét 
faktum, at byggeriet ved en indbudt licita-
tion først på året viste sig at blive omkring 
en million kroner dyrere, end der fra starten 
var taget højde for.
For at enderne kan nå sammen, har pro-
jektet derfor i foråret været igennem en 
mindre sparerunde.
Uden at det dog - efter Ole Birchs vurde-
ring – får nogen nævneværdig betydning 
for det endelige byggeresultat.
- Facit er, at vi i sidste ende kommer til at 
stå med en ny fritidsgård på omkring 550 
kvadratmeter, hvoraf de godt 400 kvadrat-
meter er nybyggeri, konstaterer han.
De sidste 150 kvadratmeter tilvejebringes 
ved at inddrage den fløj af Houlkærhallen, 
hvor Houlkær IF hidtil har haft sine klub-
lokaler.
Denne fløj var det oprindeligt planen, at 
Viborg Kommune skulle leje af hallen, men 

Der var flag og bannere overalt - og for-
ventningsfulde udtryk i alles ansigter - da 
der 6. maj blev taget første spadestik til 
den nye fritidsgård i Houlkær. 
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den konstruktion viste sig i praksis ikke at 
være specielt hensigtsmæssig.
- Eksempelvis gav konstruktionen indly-
sende problemer i forhold til fordelingen af 
forbrugsafgifterne, og løsningen er derfor 
nu i stedet blevet, at kommunen køber 
klublokalerne af hallen for 350.000 kroner, 
og at den nye fritidsgård dermed bliver 100 
procent kommunalt ejet.
- Samtidig har vi så fra hallens side sikret 
os, at vi kan disponere over fritidsgårdens 
nye multisal – i dét omfang, fritidsgården 
ikke selv skal bruge salen. Ligesom det også 
er hallen, der står for udlejningen af mul-
tisalen uden for fritidsgårdens almindelige 
åbningstid.

To raske ungersvende, Christian og Andreas, var udvalgt til at tage det første spadestik til 
Houlkærs nye fritidsgård. Verbalt opmuntret af formanden for Viborg Kommunes børne- og 
ungdomsudvalg, Søren Gytz Olesen. 

- Alt i alt er det en model, som jeg har det 
rigtig godt med. Den skaber rene linjer – og 
fritager samtidig hallen for enhver økono-
misk risiko i forbindelse med opførelsen af 
den nye fritidsgård, fremhæver Ole Birch.
Som tidligere omtalt i Houlkær Nyt er det 
arkitektfirmaet Gunner Kristensen Aps. på 
Skaldehøjvej, der har stået for projekterin-
gen af Houlkærs nye fritidsklub. Hoved-
entreprenør på byggeriet er tømrerfirmaet 
Jørgen Sørensen A/S.

Læs mere om det første spadestik – og se 
flere billeder på:
www.houlkaerportalen.dk
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Houlkærs historie 
Af fhv. museumsinspektør Marianne Bro-Jørgensen

Houlkærs historie begynder med noget 
af det mere synlige i landskabet – de to 
markante høje, Odshøj og Skaldehøj – som 
begge fortæller, at der boede mennesker 
her i bronzealderen for 4000 år siden, som 
havde magt nok i deres lokalsamfund til at 
få mange mennesker til at gå sammen om 
at opføre to store monumenter for slæg-
ternes afdøde.
Bag monumenterne står et bondesamfund, 
som fik deres udkomme ved at dyrke den 
let tilgængelige jord på den flade slette 
ovenfor skrænterne ned til søen. De har 
ikke efterladt mange andre spor, bortset 
fra et par gruber, sikkert lergrave, fyldt 
med affald, men omkring vor tidsregnings 
begyndelse dukker bønderne op igen i fun-
dene, denne gang med regulære huse, der 
var delt i en beboelsesafdeling og stald.

De var indhegnede og lå ud til en lands-
bygade, som man gjorde i årtusindet der-
efter, men de har ikke boet ret længe på 
stedet. Jorden har ikke været frugtbar nok 
til århundreders bosættelse, selv om de har 
kunnet drive deres køer og får og geder til 
græsning i de skovområder, som også den-
gang lå hele vejen ned til søen.

Bønder med pondus
Efter jernalderen fortaber Houlkærs histo-
rie sig i tågerne, og området dukker først 
op lige efter middelalderen. Det hedder nu 
Gammel Asmild, og her boede tre bønder: 
Severin Nordrup, Anders Nielsen og Niels 
Vormsen, som havde pondus nok til at blive 
indkaldt som vidner i forbindelse med en 
sag om vandstanden i Vedsø. Men hvor de 
boede, og hvordan deres gårde så ud, ved 
vi ikke. 
De første kort, vi kender, viser området 
Gammel Asmild i slutningen af 1600-årene 
og giver indtryk af en spredt bebyggelse – 
sandsynligvis på grund af de magre jorde, 
men også af gårde med store jordtilliggen-
der. Nørre Hedegård inddrog i 1866 yder-
ligere 200 tdr. land jord af den hede, som 
strakte sig østover helt til Ørum.
Gårdene i Gl. Asmild var typiske landbrug 
for tiden, og havde besætninger af køer, 
grise og får, og dertil heste, som kunne 
fragte deres produkter til mejeriet og slag-
teriet i Viborg, eller som nogle af dem 
gjorde, levere direkte til sygehuset. De var 
som alle gårde på den tid, arbejdsplads for 

Den skaldede høj, ”Skaldehøj”, som nu atter 
er blevet frilagt, vidner om, at der allerede 
for cirka 4000 år siden boede mennesker i 
Houlkær-området.
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mange unge, som uddannede sig til at føre 
en bedrift videre, og særlig Houlkærgård 
var i en periode o. 1900 kendt som et godt 
uddannelsessted.

Lovbefalede køer
Omkring år 1900 begyndte nogle af de 
større gårde at udskifte. Mellem 1880 og 
1922 blev der solgt jord fra til ni ejen-
domme fra Nr. Hedegård, mens Nørremølle 
omkring 1905 udstykkede til seks  såkaldte 
statsejendomme – husmandsbrug på 10 
tdr. land oprettet på statslån, som man fik 
bevilget, da kommissionen ved godkendel-
sen af brugene forefandt de lovbefalede to 
køer på hver ejendom. At køerne var lånt til 
lejligheden på Nørremølle, kunne heldigvis 
ikke ses på dem, og senere fik de fleste af 
husmændene da også egen besætning, selv 
om mange af dem måtte have arbejde ved 
siden af i Viborg for at få det til at løbe 
rundt.
Ind imellem det hårde arbejde blev der også 
tid til lidt fornøjelse, en kaffe-komsammen  

i sommerhaven eller en familiefest, hvor 
alle stillede op til fotografering. De unge 
karle badede i søen ved Granada, hvor der 
var en badebro, som man kunne springe på 
hovedet i vandet fra.
Granada rummede også områdets eneste 
forlystelsessted, hvor der ved den nuvæ-
rende branddam var indrettet et lille trak-
tørsted, hvor man kunne få sig en kop 
kaffe eller øl, og hvor børnene kunne lege 
på legepladsen ved siden af med gynge og 
rutsjebane. Den sidste var af træ og måtte 
lukkes, da en dreng under rutsjeturen fik en 
stor træsplint i låret og måtte på sygehuset. 
På Granada mødtes de lokale også med 
de Viborgensere, som tog udflugtsbåden 
(Margrethe 1’s forgænger) fra Salonsøen 
for at nyde udsigten af byen fra søsiden.

I skattely på Guldkysten
Først omkring år 1900 blev der anlagt en 
grusvej langs den sydlige ende af Nørresø, 
og de første villaer begyndte at dukke op. 
Først nærmest Randersvej, og senere, da 
kommunen anlagde en egentlig vej i 1954, 
begyndte bebyggelsen af ”Guldkysten” 
som den hed i folkemunde på grund af det 
skattely, som Asmild kommune udgjorde 
indtil 1970. 
Den del af området er stadig præget af 
de stejle skrænter ned mod søen, både i 
terræn, byggeri og vejnavne: Helvedsda-
len eller Den sumpede dal på grund af de 
mange kilder i bakkerne, Kokildehøjen eller 
stedet, hvor køerne fra gårdene ovenfor 
blev vandet, Øgårdshøjen eller der hvor der 
tidligere lå en ødegård, og Houlkær, stedet 
hvor der udsprang en kilde – et væld, jyske 
hwol - .
I 1968 ville Viborg og Asmild kommuner 

Her ved den nuværende branddam i Gra-
nada-skoven lå der omkring år 1900 et 
lille traktørsted, hvor man kunne få sig en 
kop kaffe eller øl, mens børnene legede på 
legepladsen ved siden af.
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udvide det areal, der var til rådighed for 
de mange nye indbyggere, som man gerne 
ville have til byen, og der blev udskrevet en 
konkurrence om en bebyggelsesplan, som 
i mangt og meget var enestående fremsy-
net. I planen skulle indgå bebyggelse med 
både enfamilies huse i form af rækkehuse 
og parcelhuse, og etageejendomme med 
lejligheder.
Der skulle være store grønne områder til 
luft og friluftsliv, og vejsystemerne skulle 
tilgodese og adskille biltrafikken og cykli-
ster og gående. Derudover skulle der være 
tilstrækkeligt med parkeringspladser, både 
ved beboelserne og ved de institutioner, 
som skulle opfylde beboernes behov for 
skoler, børneinstitutioner, kirke og butikker.

Fælles identitet
Der var også afsat plads til mindre erhvervs-
områder, men her endte de gode inten-
tioner, og Houlkær, som det nye område 
efterhånden blev kendt som, endte med 

at blive et næsten rent boligområde, hvor 
de eneste erhvervsdrivende blev skolelæ-
rerne, børneinstitutionernes medarbejdere 
og de ansatte i de få butikker, som klarede 
at overleve. De fleste af Houlkærs beboere 
må finde deres arbejdspladser i Viborg eller 
endnu længere væk.
Alligevel er det lykkedes at etablere en 
fælles ”Houlkær” identitet, især koncentre-
ret om de institutioner, der er opstået i det 
seneste halve århundrede: Kirken, skolerne, 
biblioteket og sportshallen. 
Herfra udgår de samlende aktiviteter: løb, 
festuge, markeder, getogether-kor, koncer-
ter, biblioteksdage og bydelsmødre for nu 
bare at nævne nogle få.
Det - og den grundplan, som dannede 
udgangspunkt for området - ser ud til at 
være det ”lærertyggegummi”, der klarer 
at holde sammen på de mange forskellige 
mennesker, som i dag er Houlkærs indbyg-
gere.

Endnu efter at Asmildparken var opført, herskede der i nogle år en lettere landlig atmosfære 
i Houlkær. Her illustreret ved en flok grise på udflugt fra den nærliggende ”Houlkærgård”.
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Sidste dag i familiehøjskolen
Præsentation af ny bog om unge nydanskere i Houlkær markerede samtidig afslutningen 

på to-årigt lokalt højskoleprojekt

- Det er ikke til at fatte, at projektet allerede 
er slut. Tiden er bare gået sådan ”Vutsj”.
Projektkoordinator Kirsten Mahler sidder i 
en stille stund i Aktivitetshuset ved Houl-
kær Kirke og gør status over to år med Den 
Internationale Højskole i Houlkær.
To år, der - som hun selv siger – har 
været med til at åbne en helt ny verden 
for hende. Og to år, som forhåbentlig også 
har været med til at sætte varige spor hos 
de beboere i Houlkær, der – i større eller 
mindre udstrækning – har været involveret 
i højskoleprojektet.
- For nogle kan jeg i hvert fald konstatere, 
at projektet har rykket rigtig meget. Tre 
er kommet i job, og fire er blevet uddan-
net som bydelsmødre. Og i alt er der vel 
cirka 45 personer i Houlkærvænget, der via 
Den Internationale Familiehøjskole har fået 
opbygget et større netværk – og er blevet 
bedre integreret i det danske samfund, 
opregner Kirsten Mahler.

Mange kopper te
Netop dét - at gøre beboere med anden 
etnisk baggrund til mere synlige og aktive 
deltagere i det danske samfund - var et 
af hovedformålene, da Den Internationale 
Familiehøjskole i Houlkær åbnede i marts 
2011. Financieret af fondsmidler fra BG-
Fonden, Boligselskabet Viborg, demokrati- 
og socialudvalget i Viborg Kommune, 
Sygekassens Helsefond og Socialministe-
riet.

De faste omdrejningspunkter i projektet har 
været en sygruppe, en drengegruppe og et 
hold ”Kvinder i bevægelse”, men derud-
over har Kirsten Mahler bl. a. også tilbudt 
”Spørg løs”-rådgivning med base i den 2. 
sals-lejlighed på Odshøjvej, hvor Den Inter-
nationale Familiehøjskole indtil for nylig 
havde sit faste tilholdssted.
- I starten sad jeg tit mutters alene og kuk-
kelurede, men som projektet skred frem, 
blev ”Spørg løs”-tilbuddet mere og mere 
brugt. 
- Og sådan har det i hele taget været med 
Den Internationale Højskole. Der har skul-
let gøres et stort fodarbejde – og drikkes 
utrolig mange kopper te – for at få opbyg-
get den nødvendige tillid og fortrolighed.
- På den baggrund er det naturligvis også 
ekstra vemodigt at skulle lukke familiehøj-
skolen ned nu. Netop som jeg fornemmer, 
at jeg for alvor er ved at have fået skabt 
tryghed omkring mig, konstaterer Kirsten 
Mahler med et stænk af ærgrelse i stem-
men.

Kogebog blev til ungdomsbog
Fra starten var Den Internationale Familie-
højskole primært et kvindeprojekt, koncen-
treret om aktiviteter som syning, maling og 
madlavning.
Og et af de absolutte højdepunkter var, 
da kvinderne i familiehøjskolen for en dag 
fik lov at rykke ind i køkkenet hos Madam 
Sund på kasernearealet – og beværte 
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Viborgs øvrige kvinder med spændende, 
eksotisk mad under overskriften ”Farverig 
Fredag”.
- Madlavningstraditionerne fra hjemlandet 
er måske i virkeligheden dét, som kvinderne 
bærer med sig med den allerstørste stolt-
hed. Det er en disciplin, som de mestrer 
120 procent, og hvor de virkelig er på 
hjemmebane, konstaterer Kirsten Mahler.
Langt hen ad vejen var det derfor også 
planen, at projektet med Den Internatio-
nale Familiehøjskole skulle munde ud i en 
kogebog med opskrifter fra alverdens lande 
– men næsten umærkeligt tog projektet i 
slutfasen en drejning, så den unge genera-
tion kom til at fylde mere og mere.
- Via mødrene kom jeg jo også gradvist til 
at lære de unge bedre og bedre at kende – 
og oplevede, hvordan de som nydanskere 
står splittet mellem to kulturer.
- De er vokset op i Danmark – og kan for-
mentlig se frem til at skulle bo her i resten 
af deres liv – men fælles for de fleste 
af dem er, at de næsten ikke har nogen 
danske venner.
- Den oplevelse var for mig så stærk, at 
ideen om en kogebog lige så stille gled i 
baggrunden til fordel for en bog om unge 
mellem to kulturer, forklarer Kirsten Mahler.

Seje personligheder
Den 46 sider tykke bog, som har fået titlen 
”Imellem – om at være ung i to kulturer”, 
rummer i alt syv gribende portrætter af 
unge Houlkær-borgere med rødder i hhv. 
Kosovo, Afghanistan, Somalia, Iran, Sri 
Lanka og Darfur-provinsen i Sudan.
Interviews’ene med de unge nydanskere 
har tidligere været bragt i Viborg Stifts Fol-
keblad – og det er på forhånd aftalt, at 

bogen i det kommende skoleår skal indgå 
i samfundsfagsundervisningen på 9. klas-
setrin på Houlkærskolen.
- For stort set alle de unge har det været 
en kæmpe overvindelse at skulle fortælle 
deres historier for et større publikum. Men 
samtidig er jeg overbevist om, at det også 
været sundt for dem - på den måde – at få 
bearbejdet de oplevelser, de hver især har 
været igennem i Danmark – og i de lande, 
de kommer fra.
- Først og fremmest håber jeg dog på, at 
bogen vil give stof til eftertanke blandt 
danskerne her i området, så de giver de 
unge nydanskere en chance – og ser dem 
som de seje personligheder, de rent faktisk 
er.
- Jeg har ofte spurgt mig selv, hvorfor dan-
skerne ikke bare synes, det er fantastisk at 
få chancen for at stifte bekendtskab med 
andre kulturer, men en stor del af forklarin-
gen ligger utvivlsomt i uvidenhed.  
- Mange føler sig usikre på, hvad de i givet 
fald skulle servere til middag – og om 
de overhovedet har noget at snakke med 
nydanskerne om.
- I den situation er det mit håb, at bogen 
om de unge her fra Houlkær kan være med 
til bryde isen – og derved gøre det lidt 
nemmere for de unge at etablere relationer 
til vi indfødte danskere.
- For hvordan skal de ellers nogensinde 
komme til at føle sig rigtigt hjemme i Dan-
mark – hvis ikke vi åbner os for dem og 
giver dem plads? spørger Kirsten Mahler.

Sygruppe lever videre
En håndfuld af de unge interview”ofre” var 
selv de allerførste til at få artikelsamlingen 
overrakt, da bogen  ”Imellem – om at være 
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ung i to kulturer” officielt blev præsente-
ret i forbindelse med Den Internationale 
Familiehøjskoles afskedsreception torsdag 
16. maj.
Ved samme lejlighed fik en af de nyud-
dannede lokale bydelsmødre, Puvanambi-
kai Thangarajah (i daglige tale blot kaldet 
Mala) overrakt nøglen til Aktivitetshuset i 
Houlkær.
Som symbol på, at det nu i realiteten er op 
til hende – og de øvrige kvinder i netvær-
ket – at føre Den Internationale Højskoles 
arbejde videre.
- Sygruppen og gruppen ”Kvinder i bevæ-
gelse” bliver nu slået sammen til én gruppe, 

Når alt andet er glemt, står bogen ”Imellem – om at være ung i to kulturer” tilbage som et 
helt håndgribeligt resultat af projektet Den Internationale Familiehøjskole i Houlkær. 
Her præsenterer Kirsten Mahler bogen i forbindelse med afskedsreceptionen i Aktivitetshu-
set torsdag 16. maj

som forhåbentlig stadig vil have fornøjelse 
af at mødes – også selv om jeg ikke læn-
gere er her.
- Jeg tror, det er realistisk, at i hvert fald 
15-20 af kvinderne fra familiehøjskolen 
fortsat vil holde sammen – og bygge videre 
på det netværk, der er etableret gennem 
de seneste to år, vurderer Kirsten Mahler 
– som afslutning på to års spændende 
arbejde som projektkoordinator i Houlkær.

Læs også reportagen fra afskedsreceptio-
nen i Den Internationale Familiehøjskole 
– og se flere billeder – på:
www.houlkaerportalen.dk
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Det er en hård og stærk fortælling om en 
mands opvækst. Og om hvorfor han har så 
svært ved at tage sin døende fars knoglede 
hånd i sin. Begravelsen omtales fra starten, 
men farens hjerte slår og slår.

Ned på knæ
En professor i historie vender tilbage til 
sin barndomsegn i Himmerland. Han er 
kommet for at våge over sin far, der er 
døende. Men snart befinder professo-
ren sig liggende på knæ i ly bag en hæk 
for at undgå kontakt med en lærer fra de 
første skoleår. Professoren kravler hen ad 
fortovet, og minder om en barndom med 
ydmygelser og slag vælder frem. Vi hører 
om, hvordan han blev indoktrineret til selv 
at tro på, at han var uduelig i skolen, og 
uduelig på gården. Om lærerens ondskabs-
fulde ydmygelser i klasseværelset. Og om 
faren, der løbende gav sønnen den såkaldt 
nødvendige og velfortjente straf for hans 
uduelighed.

Spring og spænding
Fortællingen udspiller sig i Himmerland og 
springer imellem flere tider og fortællelag. 
Vi hører om professorens ankomst til pleje-
hjemmet i Nibe, hans reflekterende mails til 
konen, samtaler med hans to børn og hans 
søster. Og om overvejelser om akademiske 
svar til kollegaerne i forbindelse med hans 
seneste udgivelse. 
Springene i fortællingen er med til at 

opbygge spænding om mandens opvækst 
og konsekvenserne heraf. For drengens til-
tagende selvfornægtelse kan ikke blive ved. 
Efterhånden finder drengen det retfærdigt, 
når han modtager sin straf. Og det kommer 
så vidt, at han hellere vil tage straffen for 
de andre på gården, når der skal deles slag 
ud.

Et andet liv 
I barndomsvennen Jacob møder drengen 
en helt anden etik, livsformål, og familiært 
mønster. Jacob er søn af den lokale præst, 
og han må gerne læse bøger i sin fritid, 
have kaniner – dyr, som ikke gør nytte – og 
Jacob skal ikke arbejde i fritiden og bliver 
ikke holdt hjemme fra skolen for at hjælpe 
til. Da drengene går i fjerde klasse fortæller 
præsten, at hans søn Jacob skal skifte skole 
fra den lokale skole i Skovby til en bedre 
skole i Nibe. 
Det bliver et vendepunkt for den unge 
hovedperson og starten på en ny udvikling, 
der ender med, at han vender sig mod sin 
far. 

Tradition og det moderne
De mange lag i fortællingen fortælles med 
nuancer. Hen imod bogens slutning bliver 
historierne mere og mere ærlige, og som 
læser får man en form for forståelse for 
drengens forældre set i lyset af deres tid, 
normer, en patriarkalsk familie og bonde-
kultur.

Boganmeldelse
”Hjertet slår og slår” af Jens Smærup Sørensen

Anmeldt af Mette Thue
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Nye tanker om retfærdighed, opgør og 
revolution gør dog ikke familielivet upro-
blematisk for professoren i hans eget vok-
senliv. Men fortællingen viser det moderne 
liv og moderne individers frie livsvalg på 
godt og ond. 
Jeg kan varmt anbefale bogen. Og vil du 
have lidt ekstra baggrund med, foreslår jeg, 
at du varmer op med bogen Mærkedage 
af samme forfatter. Det er en bredere kul-

Nethood – lær om 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 oprette en mailadresse
• at finde rundt på internettet
• at bruger Borger.dk
• at få oprettet og bruge NemID
• at få adgang til digital post på E-Boks

Få hjælp af IT-hjælperen: 
Mandag kl. 14.00 - 16.00 og onsdag kl. 10.00 - 13.00. 
Indtil 1. juli også tirsdag og torsdag kl. 14.00 - 16.30.

Medbring gerne din egen bærbare computer. Ingen tilmelding nødvendig - mød bare op.

Sommerferie på Houlkær Bibliotek
Biblioteket holder som sædvanligt lukket hele juli måned.

De materialer, som man låner i juni måned, skal derfor først afleveres til august 
- hold øje med afleverings-fristerne på dine kvitteringer og få evt. hjælp af 

personale til at rette datoerne, hvis de ikke er skubbet til august. 

Vi ønsker alle vores brugere en god sommer!

turhistorisk skildring med skiftende fortæl-
levinkler og en mere munter tone. Til fælles 
har bøgerne dybde og substans og skildrin-
gen af det traditionelle landbosamfunds 
opløsning og frisættelsen af individet i det 
moderne. 
God fornøjelse. Viborg Bibliotekerne har 
mange eksemplarer af hver, så kom forbi 
og hent en af bøgerne. 

• at søge i bibliotekets materialer
• at komme på Facebook
• at skrive og gemme dokumenter
• at hente film på Filmstriben
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Nyt fra skolen
Vi er inde i sidste fase af skoleåret. En 
fase som indeholder en række planlæg-
ningsopgaver. Fagfordelingen, som fast-
lægger undervisningen mellem lærerne, 
er udarbejdet. Nu forestår arbejdet med at 
udarbejde skoleskemaet, som fastlægger, 
hvornår undervisningen finder sted i løbet 
af ugen.
Udarbejdelse af det interne budget, som 
fordeler beløb til de enkelte fag, er en 
opgave, som også hører med i planlægnin-
gen af det nye skoleår.

Afgangsprøverne for 9.årgang finder sted 
i maj og juni. Skriftlige prøver gennemfø-
res normalt i begyndelsen af maj i år dog 
senere som følge af konflikten på lærer-
området. I juni gennemføres de mundtlige 
prøver.

Indskrivningen af elever til kommende 
0.årgang har fundet sted. 71 elever starter 
på 3 hold. De kommende elever kommer 
på skolen et par gange inden sommerferien 
for at have prøveskoledag og en dag i SFO.  
Forældrene indbydes til en orienteringsaf-
ten i løbet vaf juni.

De kommende år vil betyde en del ændrin-
ger på skoleområdet. Der er vedtaget en 
ny overenskomst for lærerne. En overens-
komst, som indeholder en række bestem-
melser om arbejdstid, som er anderledes 
end nu. Overenskomsten træder i kraft fra 
skoleåret 2014-15.
Der arbejdes i øjeblikket med politisk niveau 
med at udforme en reform af folkeskolen.

Det vides i skrivende stund endnu ikke, 
hvornår reformen præsenteres. Reformen 
vil uden tvivl betyde, at timetallet for ele-
verne øges, sådan at alle årgange får en 
længere skoledag. Den nye reform forven-
tes indført fra og med skoleåret 2014-15.
Jeg vil, når reformen er vedtaget, orientere 
i Houlkær Nyt om reformen, og hvad den 
vil betyde for skolen.

Skolebestyrelsen arbejder i årets løb med at 
udforme principper for en række områder. 
Seneste er udarbejdet principper for klasse-
sammenlægning. Et emne, som er aktuelt i 
kommende skoleår.
Bestyrelsen skal godkende fagfordeling, 
skema og budget inden det nye skoleår 
begynder.
De seneste måneder har været præget af 
konflikten på lærerområdet, en konflikt 
som betød lockout af lærerne i 18 skole-
dage. Timer, som eleverne har mistet skal 
indhentes. Dette sker dels i tiden inden 
sommerferien og for en del klassers ved-
kommende i løbet af næste skoleår.

Ole Birch
Skoleinspektør
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Sidste skoledag inden sommerferien
Fredag d. 28.juni
Alle klasser møder kl. 8.15 i egen klasse
-aktiviteter i klasser og klynger
Fællestime for alle klasser i Houlkærhallen  
kl. 10.15 -11.00
-fællessang, underholdning m.m.
Herefter ønsker vi hinanden god sommer-
ferie.

SFO har åbent om morgenen til normal tid 
og igen fra  kl. 11-13

Skoleslut og skolestart
Første skoledag efter sommerferien
Mandag d. 12.august
1.-9.årgang  møder efter det nye skema
Kl. 9.15-9.45  fællestime i Houlkærhallen
-fællessang, nyheder fra ferien m.m.
0.årgang møder kl. 10.15  - 11.45

SFO har åbent til normale tider.
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”Kun et klik væk”
I sidste nummer af Houlkær Nyt, bragte vi 
historien om Houlkærskolens nominering 
til ”Årets skolebibliotek 2013”. Selve pris-
overrækkelsen løb af stabelen d. 3. maj 
2013, på Københavns Rådhus, og vores to 
dygtige bibliotekarer, Bente Bach og Pia 
Lund, blev tildelt en flot andenplads.
I sin bedømmelse havde skolebiblioteker-
nes faglige udvalg, givet Houlkærskolens 
biblio-tek følgende overskrift: ”Kun et klik 
væk” – tilgængelighed, formidling, kolle-
gavejledning. En overskrift der i sin enkelt-
hed giver en klar opfattelse af, hvad det 
er biblioteket evner og rummer på et højt 
niveau.
Helt i tråd med bibliotekets ånd, er sådan 
en oplevelse noget man deler med alle 
brugerne på stedet, så derfor har Bente 
naturligvis forberedt et lille oplæg, som 

hun levende formidler til klasserne på 
deres ugentlige biblioteksdag. Naturligvis 
er oplægget ledsaget af digitale billeder. 
Ud over højtideligheden med præmieover-
rækkelsen i rådhusets festsal, var oplevelsen 
krydret med en rundvisning på Københavns 
Rådhus: ” Pia og jeg stod ude på altanen 
og vinkede, - men der var ikke nogen der 
så os” fortæller Bente. Oplevelsen inklu-
derede også en smagsprøve på de berømte 
rådhuspandekager, inden flyveren lettede 
mod de hjemlige himmelstrøg igen.
...Og præmien: Et klassesæt af Glenn 
Ringtveds nye bog: ”En god dreng”, samt 
et besøg af forfatteren. En præmie, der 
i kroner og øre løber op i nærheden af 
15.000 kr. Vi kan i Houlkær, med rette, 
være stolte af vores skolebibliotek, og de 
to bibliotekarer der gør det, til dèt det er!
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SFO og sommerfestival
Forår har vi ikke haft meget af, da tem-
peraturen nærmest er hoppet direkte fra 
nattefrost til 25 grader i middagssolen. 
Der er derfor godt gang i SFO´ens lege-
plads i denne periode, og skovområdet 
bliver flittigt brugt til huler og lignende. 
Houlkærskolen er desuden udstyret med 
byens bedste boldbane, og der vil derfor 
være godt gang i fodboldkampene resten 
af skoleåret.
Denne periodes helt store samtaleemne er 
uden tvivl sommerfestivalen. Torsdag d. 
23. maj bliver dørene åbnet til en, forhå-
bentlig, fantastisk eftermiddag i Grønne-
gården, hvor der vil blive budt på diverse 
boder og aktiviteter. I øjeblikket bliver der, 
både blandt børn og personale, arbejdet på 
højtryk for at få alt gjort klart til den store 
dag. På tværs af klyngerne har børnene 
mulighed for at bidrage i forhold til, hvad 

vi præsenter, når det går løs, og der er hel-
digvis mange, som gerne vil være med til at 
forberede. Det er en kærkommen mulighed 
for mange af de børn, der nyder at være 
sammen med andre fra den anden klynge. 
Nogle af aktiviteterne er helt nye for de 
mindste, men det gør ikke meget, når der 
er både 2. og 3. klasser til at vise, hvordan 
det skal gøres.
Uden at afsløre for meget kan vi roligt 
nævne, at der vil være noget for enhver 
smag, når festivalen går i gang. Både de 
kamplystne og de pynteglade vil få mulig-
heden for at blive underholdt. Desuden vil 
forældrene få chancen for at vise, hvem der 
besidder områdets stærkeste muskler.  

Søren Møller Christensen
SFO-Myretuen.
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8. årgang fik besøg fra Tyskland.
Fra den 13. til den 15. maj har vi på 8. 
årgang på Houlkærskolen haft besøg af 
nogle elever fra en skole i Viborgs ven-
skabsby Lüneburg i Tyskland. Ca. et års tid 
inden besøget fik vi tildelt en tysk elev som 
vi skulle skrive med, primært for at både 
vi danske og de tyske elever skulle lære at 
bruge engelsk i meningsfulde sætninger. Vi 
skrev lidt frem og tilbage om vores hver-
dag, vejret, skole og sådan. Senere fik vi 
så at vide, at der ville være mulighed for, 
at nogle af vores tyske pennevenner kunne 
komme og besøge os i foråret, og det 
gjorde de.
Det var ikke alle der fik lov at få en tysk 
elev på besøg, selvom de gerne ville, fordi 
ikke skolen, men forældrene selv betaler for 
rejsen i Tyskland. Det var heller ikke alle der 
fik besøg som fik den penneven de havde 
haft. Der kom 26 tyskere mandag aften, og 
vi mødte dem henne på skolen og sagde 
hej. Derefter tog vi hjem med vores tyske 
ven og fik dem indlogeret. Den første aften 
var ret mærkelig og gik mest ud på at finde 
ud af præcis hvor meget engelsk det egent-
lig var de kunne. Det viste sig at det var 
mindre end lidt, da de ikke har lært engelsk 
andet sted fra end deres engelskundervis-
ning, som de har haft siden 4. klasse. Det 
blev mest til lidt overfladisk snak, med en 
masse nikken, ”yes” og ”no” fra deres side, 
og mange danske elever synes det var vildt 
frustrerende ikke at kunne kommunikere 
ordentligt.
Tirsdag var de med i skolen, for at se hvor-
dan en dansk skoledag kunne se ud, og om 
eftermiddagen skulle de se hvad vi lavede 

her i Danmark. Mig og nogle veninder 
havde planlagt at tage en tur i byen og 
leje en film og derefter tage hjem og spise 
noget pizza og se film. Det blev en hyg-
gelig eftermiddag, men det var som om, at 
det var lidt svært ikke at gruppere sig i en 
dansk og en tysk gruppe.
Onsdag tog de tyske elever med deres lærere 
til Aarhus hvor de så den gamle by, Aros og 
var på 3 timers shopping. Vi hentede dem 
på stationen aka. ”Bahnhof” og tog hjem 
til os selv ved 7-tiden. Det var lidt som om 
at stemningen ændrede sig og stilheden 
blev mindre pinlig om onsdagen. Måske 
fordi vi trods alt havde lært hinanden lidt 
bedre at kende, og ligesom havde accepte-
ret at vi ikke behøvede at snakke sammen 
hele tiden. Allerede onsdag var det faktisk 
også som om, at deres engelsk var blevet 
forbedret. Hende jeg havde på besøg var i 
hvert fald begyndt at svare i hele sætninger 
og det var som om, at vores samtaler kunne 
blive lidt mere indholdsfyldte.
Torsdag havde vi 2 matematiklektioner 
med dem og derefter viste vi dem rundt 
i byen i grupper på ca. 6 - både danskere 
og tyskere blandet. Vores gruppe viste dem 
bl.a. domkirken og Frk. Frost. Det var lidt 
sjovt at være på sightseeing i sin egen by, 
fordi man fik set ting som man normalt 
ikke lige får set. 
Kl. 15 tog vi hen på skolen igen for at gøre 
klar til- og holde en afskedsfest. Vi lavede 
vores egne burgere og kage som vi spiste 
sammen og legede nogle lege. Da der var 
gjort rent igen ved 9 tiden tog vi hjem og 
gik i seng. Vi måtte skynde os at sove, da 
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de skulle af sted mega tidligt om morge-
nen.
Fredag kl. 7:30 skulle de hjem igen og vi 
kørte dem til stationen, hvor de skulle med 
et tog. Det var så sørgeligt at skulle sige 
farvel, for det føltes lige, som om man 
havde fået en ny ven, og så skulle de bare 
hjem. Men det var godt nok en vild ople-

4.b har været i Kjellinghøl. 
De har hugget brænde, skudt med bue og pil, lavet en lækker suppe ud af grøntsager og 
urter, smedet en krog og så har de slynget armbånd, halskæder eller pandebånd. Til sidst, 
skulle man lege en leg, ’’Odins Øje’’ og en anden leg. Klassen havde det rigtig sjovt. De 
havde endda talt om at de måske kunne bo derude i en uge. 4.b VIL derud igen!<3

Christina og Emilia 4.b

velse, at lade en som man aldrig har mødt 
før, bo hjemme hos en, og så ende med 
faktisk at få en ny ven, og nå til det punkt 
hvor man ikke behøver at snakke sammen 
for at have det sjovt. Det kunne være så 
fedt at besøge dem en anden gang.

Sæunn la Cour Degnbol 
8.b, Houlkærskolen
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Ny formand med tro på fremtiden
Lige nu er kassen tom, men om nogle år er foreningen i fremgang igen, spår den nye HIF-

formand, Ole Christensen 

- Indtil videre må jeg nok sige, at det er en 
sandhed med modifikationer – at der ikke 
skulle være særlig meget arbejde forbundet 
med at være at være formand for Houlkær 
IF. 
- De første tre uger har jeg i hvert fald haft 
nok at lave, konstaterer 46-årige Ole Chri-
stensen, som på den ekstraordinære gene-
ralforsamling 24. april nærmest ”kom ind 
fra højre” og dermed – med stor sandsyn-
lighed - forhindrede, at idrætsforeningen i 
Houlkær blev splittet for alle vinde.

Ole Christensen havde i forvejen sin faste 
gang i Houlkærhallen som træner i - og 
initiativtager til - Houlkærs nystartede 
Shotokan-karateklub.
Derfor vakte det også hans interesse, da 
en stærkt presset Houlkær IF-bestyrelse i 
det forrige nummer af Houlkær Nyt stil-
lede spørgsmålet ”Skal eller skal Houlkær 
IF ikke eksistere mere?” Underforstået at 
idrætsforeningen sandsynligvis ville blive 
tvunget til at lukke, hvis ikke der på den 
ekstraordinære generalforsamling 24. april 
blev fundet en ny formand og en ny kas-
serer – til afløsning for de to afgående 
nøglepersoner, Henning Bruun-Schmidt og 
Kirsten Frederiksen.
- Jeg har – groft sagt – arbejdet med 
unge mennesker, siden jeg i 10. klasse fik 
min første trænertjans som hjælpetræner 
i karateklubben i Hjørring. Jeg har også i 
en periode været med i bestyrelsesarbejdet 
– og i det hele taget har jeg altid brændt 
for at være med til at motivere unge til at 
dyrke idræt i fritiden.
- Derfor følte jeg også, at jeg var nødt til at 
gør mit for, at idrætsforeningen i Houlkær 
ikke bare gik ned, forklarer den nye HIF-
formand.

Anstrengt økonomi
Et andet sted i Houlkær sad den tidligere 
gymnast og gymnastikinstruktør, Lone Jul, 
og tænkte nogenlunde det samme.
Hun syntes heller ikke, hun passivt kunne 
sidde at se på, at Houlkær IF gik ned med 

46-årige Ole Christensen er blevet kastet 
lige ud i arbejdet som ny formand for 
Houlkær IF – men føler sig overbevist om, 
at klubben - efter en økonomisk og med-
lemsmæssig nedtur – snart igen er på vej 
mod bedre tider.
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flaget, og i konsekvens heraf har hun nu 
påtaget sig kassererposten.
Med arvefølgen i bestyrelsen sikret er krisen 
således i første omgang drevet over for 
idrætsforeningen, som indtil for få år siden 
kunne bryste sig af at være en af kommu-
nens absolut største.   
- Og mit umiddelbare indtryk af den nye 
bestyrelse er absolut positivt.
- Det er alle sammen flinke mennesker, der 
tilsyneladende er indstillet på at være med 
til at trække på samme hammel, fremhæver 
Ole Christensen.
Netop sammenhold på de indre linjer bliver 
der utvivlsomt også hårdt brug for i de 
nærmeste par år, for oven på afviklingen af 
tennisanlægget, som aldrig blev andet end 
et økonomisk smertensbarn for idrætsfor-
eningen, er det praktisk talt en tom klub-
kasse, den nye bestyrelse står over for at 
skulle administrere.
- Det havde jeg måske nok ikke helt for-
ventet, da jeg gik ind i arbejdet: at den 
økonomiske situation var så anstrengt.
- Af samme grund er der heller ikke nogen 
vej uden om, at vi i de kommende år bliver 
nødt til at holde hårdt igen på udgifterne: 
ikke fordi vi ønsker dét, men ganske enkelt 
fordi det er nødvendigt, bebuder den nye 
HIF-formand.

En kæmpestyrke
Noget af de første, den nye bestyrelse 
har kastet sig over, er – i samarbejde med 
Houlkærhallen - at arbejde for indførelsen 
af et nyt, fælles it-system. 
Et system, der bl. a. skal være med til at 
sikre en mere effektiv kontingentopkræv-
ning – til gavn for idrætsforeningens øko-
nomi på sigt.

Den nye HIF-bestyrelse er også så småt 
gået i gang med at forberede en vedtægts-
ændring, som sikrer, at idrætsforeningen 
og Houlkærhallen i fremtiden bliver knyttet 
endnu tættere sammen på det organisato-
riske plan.
- Og i det hele taget er det noget, jeg ser 
som en kæmpestyrke her i området: at 
samarbejdet mellem hal og idrætsforening 
er så godt, som det er, vurderer Ole Chri-
stensen.

Nye muligheder
Selv om situationen her og nu kunne være 
bedre for Houlkær IF, er det på den bag-
grund også en fortrøstningsfuld formand, 
der kigger fremad.
- Det store problem for idrætsforeningen 
har - for mig at se – været, at HIF har skul-
let trækkes med et tennisanlæg, som i de 
seneste seks år har slugt alt overskud fra de 
øvrige afdelinger.
- Dét anlæg har vi nu fået afviklet – og kan 
vi så samtidig få bedre styr på kontingent-
opkrævningen og de interne forretnings-
gange via et nyt, tidssvarende it-system, 
ser det i mine øjne slet ikke så skidt ud. 
Hvis vi i øvrigt formår at komme fornuftigt 
igennem det kommende spare-år.
- Selv om medlemstallet de senere år har 
været for nedadgående, har Houlkær IF 
trods alt stadig næsten 700 medlemmer – 
ifølge den seneste medlemsopgørelse.
- Med den nye multisal i Houlkærhallen får 
vi endnu bedre mulighed for at tilbyde nye 
idrætsaktiviteter som f. eks. mit eget hjer-
tebarn, karate.
- Samtidig med at vi så forhåbentlig også 
bliver bedre til at ”markedsføre” vore for-
skellige tilbud i idrætsforeningen – og eks-
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perimentere med nye tilmeldingsformer, 
som måske er lidt mere fleksible end dem, 
vi kender i dag.
- Alt i alt føler jeg mig overbevist om, 
at potentialet er der, og at fremtiden for 
Houlkær IF i virkeligheden slet ikke tegner 
sig så sort endda.

- Var det ikke fordi, jeg troede på projek-
tet – så var jeg slet ikke gået ind i arbej-
det, fastslår den nye HIF-formand, som til 
daglig arbejder som it-specialist i Viborg 
Kommune. 

Læs mere om HIFs ekstraordinære 
generalforsamling 14. april på 
www.houlkaerportalen.dk

Den nye bestyrelse for Houlkær IF fotograferet efter den ekstraordinære generalforsamling 
24. april. Fra venstre ses Anders E. Larsen, Dorthe Sigvardsen, kasserer Lone Jul, næstfor-
mand Lone Møller Jørgensen og formand Ole Christensen. Grete Due Hansen, som repræ-
senterer Houlkær Line Dance i den nye HIF-bestyrelse, var ikke til stede, da billedet blev 
taget.
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Tennisanlæg ”genfødt” i nyt regi
Fra og med 14. maj er Overlund Tennisklub rykket ind i Houlkær – og det åbner nu plud-

selig nogle helt nye perspektiver for tennissporten i hele området ”Øst for Søerne” 

Formanden for Overlund Tennisklub, Esben 
Veng-Christensen, indrømmer det gerne.
Begejstringen blandt tennisspillerne i Over-
lund var forholdsvis behersket, da de for 
nogle sæsoner siden fik den første henven-
delse fra Houlkær om et eventuelt tennis-
samarbejde på tværs af Randersvej.
- Vi havde jo i forvejen en rigtig god 
klub med godt 110 medlemmer. Og så 
var banerne i Houlkær i øvrigt også på et 
niveau, der gjorde dem temmelig svære at 
spille på.
- Så, jo. Vi var umiddelbart lidt skeptiske – 
og havde brug for at tænke os rigtig godt 
om, erkender Esben Veng-Christensen.

Tip-top-stand
Siden dengang er blevet slået mange bolde 
over nettet på Overlund Tennisklubs baner 
ved Overlund Hallen.
Houlkær IF har i dag helt nedlagt sin ten-
nisafdeling.
Tennisanlægget i Houlkær er blevet over-
taget af Houlkærhallen til en pris, der er 
betydeligt lavere end det beløb, anlægget 
har været bogført til i idrætsforeningens 
regnskaber. 
Med økonomisk hjælp fra Viborg Idrætsråd 
og Tuborg Fonden er tennisbanerne – og 
klubhuset – i Houlkær blevet totalrenove-
ret, så faciliteterne nu igen fremtræder i 
tip-top-stand.
Og så har tennisklubben i Overlund i øvrigt 
lejet sig ind på anlægget – i forventning 

om, at dét forhåbentlig kan være med til at 
give tennissporten et løft ”Øst for Søerne”.

Fremtidssikring
- Overordnet set handler det for os om at 
fremtidssikre tennissporten i området.
- I Overlund er der igennem flere år blevet 
snakket om at udbygge Overlund Hallen 
med en ekstra hal, som i princippet kun 
kan ligge et sted: nemlig dér, hvor vi i øje-
blikket har vore tennisbaner.
- Den situation har vi nu taget højde for 
ved at leje os ind i Houlkær, hvor der oven i 
købet på sigt er fine udvidelsesmuligheder.
- Derudover giver det os nogle helt nye 
sportslige muligheder, at vi nu pludselig 
kan disponere over fire tennisbaner i stedet 
for to.
- Og set i forhold til det sociale liv i klub-
ben, er det da bestemt også et fremskridt, 
at vi nu får et egentligt klubhus at dispo-
nere over – fremfor et lille skur i Overlund, 
fremhæver Esben Veng-Christensen.

Nye arrangementer på vej
(Gen)indvielsesdagen 14. maj var i sig selv 
en ganske glimrende illustration af, hvad 
de nye rammer i Houlkær - set i et lidt læn-
gere perspektiv – kan komme til at betyde 
for klublivet i Overlund Tennisklub.
Der blev brygget kaffe i klubhuset, stegt 
pølser på grillen, og diskuteret tennis – og 
alt muligt andet - over en øl på klubhus-
terrassen – og dét vil der også blive i de 
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kommende måneder. Hvis det ellers står til 
bestyrelsen i Overlund Tennisklub.
Allerede 28. maj var klubben klar med et 
nyt arrangement på anlægget i Houlkær: 
En familieeftermiddag og –aften med 
pizza på menukortet, favorable introduk-
tionstilbud til nybegyndere og forskellige 
tennisaktiviteter for både børn og voksne.
Lørdag 22. juni har Overlund Tennisklub 
påtaget sig værtsskabet for et såkaldt 
Pokalcup-stævne for seniorspillere. Et 
komprimeret og uforpligtende stævne, 
hvor tennisspillere på alle niveauer – i løbet 
af bare et par timer – får mulighed for at 

prøve kræfter med andre modspillere end 
de sædvanlige.
Og lørdag 17. august er unge tennistalen-
ter fra hele Viborg Kommune – i samar-
bejde med DGI - inviteret til juniortræf på 
tennisbanerne i Houlkær og Overlund. 

Ungdommen i undertal
- Med fire baner at spille på har vi nu plud-
selig i langt højere grad fået mulighed for 
at byde ind på større turneringsarrange-
menter – og håbet er, at dét måske bl. a. 
kan være medvirkende til, at vi i fremtiden 
får lidt lettere ved at tiltrække unge med-
lemmer.
- Med sine små 120 medlemmer er Over-
lund Tennisklub er i bund og grund en 
rigtig god og velfungerende klub – men 
vi kan også lige så godt være ærlige og 
erkende, at langt den største part af vore 
medlemmer er fra 40 år og opefter.
- Derimod har vi i øjeblikket kun omkring 
et dusin medlemmer i ungdomsafdelingen 
– og dét antal skal vi i hvert fald gerne have 
fordoblet, lyder det beslutsomhed i stem-
men fra Esben Veng-Christensen.
Skulle der være unge – eller ældre - i områ-
det, der godt kunne tænke sig at komme 
i gang med at spille tennis, skal Overlund 
Tennisklub nok sørge for den fornødne 
instruktion i begynderfasen, lover tennis-
klubformanden.
- Og specielt når det handler om ung-
domsmedlemmer, kan vi sikkert også give 
et godt tilbud på indkøb af den første ten-
nisketsjer, tilføjer han.

Læs også reportagen fra genindvielsen af 
tennisanlægget – og se flere billeder – på 
www.houlkaerportalen.dk 

Med fire baner at disponere over i stedet 
for to åbner der sig pludselig en lang række 
nye muligheder for Overlund Tennisklub. 
Her er formanden, Esben Veng-Christen-
sen, fotograferet i forbindelse med genind-
vielsen af tennisanlægget tirsdag 14. maj. 
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Gave vokset til firdobbelt størrelse
Houlkærhallen har spædet penge til, så omhegnet mini-arena 

nu er endt med at blive på 23 x 43 meter

Er det virkelig, hvad man kalder en ”mini-
arena”?
Sådan skal der nok være en og anden for-
bipasserende, der har tænkt – da først den 
nye kunstgræsbane vest for Houlkærhallen 
begyndte at tage form i løbet af forsom-
meren.

Det korte svar på spørgsmålet må vel nær-
mest siges at være et ”Nej”.
Den oprindelige mini-arena er nemlig 
vokset ganske betragteligt i størrelse, siden 
Viborg Kommune og DBU tidligere på året 
i fællesskab valgte at placere kunstgræsba-
nen i Houlkær. Som kvittering for den store 

Den nye indhegnede kunstgræsbane ved Houlkærhallen er endt med at blive omtrent fire 
gange så stor, som der oprindeligt var lagt op til. I stedet for en bane på 10x20 meter har 
den lokale ungdom nu fået en bane på 23x43 meter at boltre sig på. 
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Houlkærhallen i topform
Trods investeringer i størrelsesordenen 100.000 kroner kom hallen alligevel ud af 2012 

med et plus på godt 127.000 kroner

”En hal i topform”.
Sådan karakteriserede formand Jens 
Johansen Houlkærhallen, da han midt i 
maj gjorde status over det forløbne år på 
hallens ordinære repræsentantskabsmøde.
- På trods af store investeringer har vi i 
2012 levet op til målsætningen om ”sikker 
drift”, samtidig med at vi også har været i 

stand til at handle, når mulighederne har 
budt sig, fremhævede han.
Jens Johansen udtrykte således både stolt-
hed over - og tilfredshed med - den aftale, 
som hallen har indgået med Viborg Kom-
mune i forbindelse med opførelsen af den 
nye fritidsgård i hallens nordende.
- Aftalen sikrer, at Houlkærhallen får udlej-

frivillige indsats, der blev gjort i Viborg i 
forbindelse med afviklingen af EM for 
U21-landshold i sommeren 2011.
”Gaven” fra DBU bestod som udgangs-
punkt i en bandeomkranset kunstgræsbane 
på 10 x 20 meter.
Det færdige resultat er endt med at blive 
en bane, som er cirka fire gange så stor. 
Udstyret med lysanlæg – og omkranset af 
et fire meter højt, lydabsorberende hegn 
som værn mod vildtflyvende fodbolde på 
arealet mellem hallen og Houlkærskolen.
Helt præcis måler den nye bane 23 x 43 
meter – og er dermed – rundt regnet - på 
samme størrelse som en indendørs fod-
boldbane.
Bagtanken er - ifølge formanden for Houl-
kærhallen, Jens Johansen – at banen ikke 
kun vil være interessant til street-fodbold-
brug under afslappede former, men at den 
for eksempel også vil kunne anvendes af 
den lokale fodboldungdom i træningsfor-
beredelserne til forårssæsonen.

- Og i det hele taget føler jeg mig overbe-
vist om, at den nye kunstgræsbane i løbet 
af de kommende år vil vise sig at blive et 
stort aktiv for lokalområdet, siger han.
Etableringen af den nye, indhegnede kunst-
græsbane ventes sammenlagt at komme til 
at koste i omegnen af en million kroner.
Heraf har Houlkærhallen selv bidraget med 
cirka halvdelen – i forventning om, at der 
så til gengæld også bliver betydeligt mere 
liv på den forvoksede mini-arena.
DBUs andel af anlægssummen svarer til, 
hvad det ville have kostet at anlægge en 
mere traditionel mini-arena på arealet, 
og Viborg Kommune har – som en ekstra 
gestus – bidraget med 2/3 af det beløb, det 
koster at oplyse banen i aftentimerne og i 
de lange, mørke vintermåneder.
Aftalen om at justere og tilpasse den oprin-
delige ”gave” til de faktiske behov i Houl-
kær er kommet i stand med udstrakt velvilje 
fra DBUs lokale udviklingskonsulent, Klaus 
Gertsen, og idrætskonsulent i Viborg Kom-
mune, Teresa Egballe.
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ningsret over den nye multihal i tilknytning 
til Fritidsgården, således at vi får udvidet 
hallens kapacitet i aftentimerne – og i 
weekenderne, pointerede han.
Halformanden erklærede sig ligeledes godt 
tilfreds med den løsning, der i sidste ende 
blev fundet omkring tennisanlægget, som i 
årevis har hængt som et økonomisk mølle-
hjul om halsen på Houlkær Idrætsforening.
- På bare en måned er stedet gået fra at 
være et monument over en forfejlet inve-
stering til at være et sted med liv og aktivi-
tet – og et eksempel på samarbejde mellem 
interesser i både Overlund og Houlkær, 
vurderede han.
Endelig glædede Jens Johansen sig også 
over den nye indhegnede, oplyste kunst-
græsbane, som her i forsommeren er blevet 
anlagt på hallens udenomsarealer.
- Forretningsmodellen bliver, at skolen, 
fritidsgården, idrætsforeningen og andre, 
som har lyst, kan leje sig ind, og vi har fra 
Houlkærhallens side store forventninger til 
projektet, som vi er sikre på vil skabe endnu 
mere aktivitet i området, fastslog halbesty-
relsesformanden.
I 2012 har hallen bl. a. investeret i vide-
oovervågning, i et nyt elektronisk nøglesy-
stem, i nye hårde hvidevarer i køkkenet, i 
en ny varmtvandsbeholder og i et nyt blan-
dingsmodul til badevandet.
Sammenlagt er der i årets løb foretaget 
bygningsmæssige investeringer i størrel-
sesordenen 100.000 kroner – og trods dét 
kom Houlkærhallen ud af regnskabsåret 
med et overskud på godt 127.000 kroner.
På den baggrund var der også fortrinsvis 
smil på læben hos Helge Widemann, da 
han som kasserer gjorde økonomisk status 
på repræsentantskabsmødet.

Omvendt benyttede han også lejligheden 
til at mane til besindighed – selv om et 
overskud på 127.000 kr. jo ved første øje-
kast ser ganske tilforladeligt ud på papiret.
- Med en årsomsætning på 1,4 mio. kroner 
må vi bare konstatere, at vi heller ikke i de 
kommende år får råd til de store lønom-
kostninger.
- Tværtimod må vi se i øjnene, at vore ind-
tægter er for nedadgående – og at vi derfor 
i de kommende år står over for en udfor-
dring, der hedder, at vi gerne skal have 
skabt fornyet aktivitet i hallen, påpegede 
Helge Widemann.
Med i det samlede økonomiske billede 
hører også, at hallens nuværende varme- 
og ventilationssystem inden for overskuelig 
fremtid står over for en udskiftning. Sam-
tidig med at tagkonstruktionen også viser 
stigende alderdomstegn – i form af regn-
vand, der trænger ind ved hallens ovenlys-
vinduer.
At hallen efterhånden er ved at være en 
smule ”tynd i toppen”, kan dog ifølge Jens 
Johansen langt fra bortvejre det overord-
nede indtryk af en ”hal i topform”.
Indtrykket blev blot yderligere bekræftet 
af, at både Jens Johansen og bestyrel-
sesmedlem Majbritt Clausen uden videre 
indvilgede i at tage endnu en tørn i hal-
bestyrelsen. Nyvalgt som suppleant blev 
Agnes Hahn. 
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Tid til at sige farvel
Så blev det tid til at sige farvel. Efter næsten otte gode år i Houlkær har jeg valgt at søge 
nye udfordringer – og fundet dem i Åbyhøj, hvor jeg starter som sognepræst pr. 1. juni.
Når jeg tænker tilbage på min tid i Houlkær, gør jeg det med glæde og taknemmelighed. 
Jeg har virkelig været glad for at være præst netop her, hvor jeg har fået så stor mulighed 
for at udfolde mig – bruge tid og kræfter på at arbejde grundigt med tingene, prøve ting 
af og gå nye veje. Det har været et privilegium at være her lige midt i den mangfoldighed, 
som Houlkær sogn jo er.
Jeg er taknemmelig for den imødekommenhed, jeg har mødt over alt. Jeg har oplevet 
en enorm goodwill overfor Houlkær kirke og overfor mig som person. Det har betydet så 
meget. Jeg er også taknemmelig for den tillid og fortrolighed, I har vist mig. Noget som er 
så altafgørende i mange situationer, men ikke mindst når livet er svært. 
Som familie har vi også nydt at bo i Houlkær, hvor vi alle fem har fået dejlige relationer. Vi 
vil komme til at savne jer – det er vemodigt at skulle rejse herfra. Og samtidig ser vi frem til 
at skulle prøve noget nyt og spændende i Århus. 
Jeg vil ønske jer alt det bedste fremover.

Karsten Høgild

Præstesituationen!
Som det nok er ved at være kendt, har vores sognepræst, Karsten Høgild, fået nyt embede 
og er flyttet til Åbyhøj med familien pr. 1. juni.
Menighedsrådet er i gang med at gennemtænke, hvad der skal lægges vægt på ved ansæt-
telsen af en ny præst og stiftet har arbejdet hurtigt, så embedet er allerede slået op, når 
dette blad udkommer.
I den mellemliggende periode passes de præstelige opgaver i sognet på skift af Ingelise 
Strandgaard, Lottes vikar (se præsentation andetsteds i bladet), Kirsten Greve (Vinkel og Sdr. 
Rind) og vores tidligere sognepræst, Aage Nielsen. 
Hvis vi er heldige, kan vi præsentere vores nye sognepræst i næste nummer af Houlkær Nyt!

Carsten Marcussen
Menighedsrådsformand
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Konstitueret sognepræst

Lotte Martin Jensen holder orlov
Som mange ved, har jeg en særlig kærlighed til Rom og det italienske sprog.
De sidste år har jeg brugt min sommerferie på en sprogskole i Rom, og nu er det så ved at 
være alvor!
Jeg skal til eksamen! Inden da har jeg brug for et lidt længere intensivt kursus, og det har 
jeg fået mulighed for at tage i efteråret, hvor jeg så holder orlov.
Jeg glæder mig til at tilbringe næsten fire måneder i Rom og til at vende hjem og fortælle 
jer, hvad jeg har oplevet!
Det er naturligvis beklageligt, at min orlov og Karsten Høgilds afsked falder sammen, men 
jeg er absolut tryg ved at overlade min del af arbejdet her i sognet og på psykiatrisk hospital 
til Ingelise Knudsen Strandgaard. Og det skriver jeg ikke bare fordi, det skal jeg, men fordi 
Ingelise og jeg har gået på Pastoralseminariet sammen og i øvrigt også blev ordineret ved 
samme gudstjeneste tilbage i 1998!

God sommer og på gensyn!
Lotte Martin Jensen

Fra den 1. juli til 30. september har jeg fornøjelsen af at være 
konstitueret som sognepræst i Houlkær sogn samt som sygehus-
præst på Viborg sygehus under Lotte Martin Jensens orlov. Jeg 
kommer med en alsidig erfaring fra præstearbejdet og andet. 
Blandt andet har jeg gennem en årrække været ansat i en privat 
virksomhed, hvor jeg medvirkede til at udforme virksomhedens 
sociale og etiske ansvarlighed globalt. Jeg har videreuddannet 
mig og arbejdet som psyko- og parterapeut med egen praksis i 
Randers, hvor jeg også er bosat med min familie. Jeg har erfaring 

med præstearbejdet forskellige steder fra; Bjerringbro, Helligåndskirken i Aarhus og Åbyhøj 
kirke samt studenterpræstearbejdet ved Aarhus Universitet. Senest har jeg været vikar i 
Falslev-Vindblæs sogn ved Mariager. 
Jeg glæder mig til at hilse på jer og til samarbejdet i sognet hen over sommeren!

Ingelise Strandgaard
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Sogneudflugt
Houlkær kirke inviterer til udflugt i sensommeren. 
Dato og program ligger endnu ikke fast, men det ligger klar i kirken søndag den 4. august.

Arrangementer

Sogneftermiddag
19. september kl. 14.30
Tidligere borgmester i Viborg Johannes Steensgaard: Livshistorier i ord og billeder

Fælles sogneaften
17. september kl. 19.30
Fælles sogneaften for Viborgs bykirker i forbindelse med Viborg Festuge.
KIERKEGAARD COMEDY SHOW m/ CLAUS DAMGAARD Et dødsens alvorligt comedy show 
– om kærlighed, sex og parforhold.
“Med kvinden kom spasen ind i verden”, skrev Søren Kierkegaard, og nu giver Claus Damga-
ard sit stærkt personligt bud på, hvad det mon egentlig er, der er så forbandet sjovt.
»Kierkegaard Comedy Show« er en blanding af komik, foredrag og teater. Både til dig, der 
har studeret Kierkegaard i en årrække og dig, der aldrig har hørt om ham.
»Kierkegaard Comedy Show« er en både fiktiv og personlig fortælling om hvordan Søren 
Kierkegaards forfatterskab kan udleves i praksis – i hengivelse – til sex, til dans, til livet.
“Kierkegaards forfatterskab skal praktiseres. Det har så utroligt meget at byde på, hvis jeg 
vil være bedre til at hengive mig. Til sex, til dans, til livet!” udtaler Claus Damgaard. Og det 
er netop hvad han giver en sjov og sanselig oplevelse af i sin nye opsætning af Kierkegaard 
Comedy Show.
Der er ofte meget opmærksomhed omkring Søren Kierkegaards person: Var han ikke bare 
en teoretisk forfatter der var bange for selv at leve livet? Var han ikke både krops- og 
sexual-forskrækket? Var det måske ikke netop derfor han afbrød forlovelsen med sin elskede 
Regine?
Det er Claus Damgaard godt og grundigt træt af: “For det først er det sladder. For det andet 
tror jeg ikke det passer. Det er gætteri og spekulation. Og for det tredje er det uvæsentligt. 
Eller rettere: Det fjerner fokus fra det som er væsentligt: Hvordan jeg – læseren – kan gøre 
god brug af forfatterskabet – i mit liv – i dag.”
“Kun den, der virkelig kan elske, kun han er et Menneske, kun den, der kan give sin Kær-
lighed hvilketsomhelst Udtryk, kun han er Kunstner.”  (Gjentagelsen)
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Morgensang
OBS! Hver fredag kl. 10.15 er der morgensang i kirken 

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

Den sidste fredag i hver måned er der ønskekoncert i kirkens våbenhus.

Børnekor – nyt hold starter
Onsdag den 21. august kl. 14 
Starter et nyt hold børnekor i Houlkær Kirke for børn i 4. og 5. klasse. Nogle af sidste års 
minikonfirmander har allerede meldt sig. Vi kan være 18 sangere i korlokalet, så tilmelding 
sker efter “først til mølle”. Man skal kunne læse og naturligvis have lyst til at synge. Det for-
ventes, at man møder op hver gang (eller sørger for at melde afbud, hvis det er nødvendigt). 
Repertoiret er en blanding af kirkelige sange og salmer og almindelige sjove sange for børn.
Børnekoret medvirker ved nogle særlige gudstjenester og koncerter samt ved det årlige 
luciaoptog. Desuden plejer vi at hygge lidt og arrangere en lille sommerudflugt.
Deltagelse er naturligvis gratis.
Tilmelding kan ske på mail organist@houlkaerkirke.dk eller sms 30 31 31 53. Man har også 
lov til blot at møde op første gang for at se, om det er sjovt at gå til kor.

Jens Chr. Hansen

Søndag den 29. september kl. 15.00. Entre 50 kr.
Det er lykkedes at få en aftale med en af Danmarks dygtigste piani-
ster, Christina Bjørkøe, om at give koncert på Houlkær Kirkes flygel 
søndag den 29. september. Christina Bjørkøe er ikke blot kendt 
for sin omfattende koncertvirksomhed alene, i kammermusikalske 
sammenhænge og som solist med orkester. Dertil har hun foreta-
get mange CD-indspilninger, hvoraf indspilningen af samtlige Carl 
Nielsens klaverværker og af Bachs “Goldbergvariationer” har fået de 
fineste anmelderroser.

En klaverkoncert 
ud over det sædvanlige

Koncertprogrammet er endnu ikke fastlagt, men vil blive annonceret efter sommerferien. Til 
denne koncert tages der undtagelsesvis en beskeden entré.

Jens Chr. Hansen
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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 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.
Babysalmesang holder sommerlukket i juli og august. Opstart 2. september.
For nærmere oplysning og evt. tilmelding kontakt:
Sognemedhjælper Tove Kallestrup, tlf. 2086 1158, mail tove@houlkaerkirke.dk

Kirkesang og bevægelse for småbørn 
og deres voksne.

I to år ca. har Houlkær Kirke haft et musikalsk tilbud til småbørn i sognet. Her er kommet 
kommunale og private dagplejere og mødre og fædre med deres små børn under børne-
havealderen. Efter børnenes engagement at dømme, kan de rigtig godt lide det, og det er 
tydeligt at se, at det er de børn, der kommer her tiest, der synes, det er sjovest. Desværre 
kommer der ikke så mange, og derfor tænker jeg på at stoppe. Det er jeg ganske vist ked 
af, og det tror jeg, også at de børn, der kommer, er. Jeg vælger derfor at give det en chance 
til efter sommerferien. Måske vil nogle, der læser dette, være med til at fortælle andre om, 
at denne mulighed findes.
Vi starter op torsdag den 5. september kl. 10 - 10.45. Det er hver torsdag, dog ikke i skolens 
ferier, og det koster ikke noget at deltage.

Åben familie
Mødes hver anden fredag mellem kl. 18.30 og 21.30 til fælles spisning og hyggeligt samvær.
I juli måned dog kun til sommerkaffe kl. 19-21.
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 den 14. juni, 28. juni, 12. juli, 26. juli, 9. august, 23. august, 6. september, 20. 
september.
Hvis man vil køre med kirkebussen til og fra Houlkær Kirke, så husk tilmelding til sogne-
medhjælper Tove Kallestrup - telefon 20 86 11 58 senest på selve dagen inden kl. 12.00. 
Kirkebussen er gratis. 
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Juni

16. juni 3. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

23. juni 4. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kirsten Greve

30. juni 5. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Aage Nielsen

Juli

7. juli 6. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Ingelise Strandgaard

14. juli 7. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Ingelise Strandgaard

21. juli 8. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Aage Nielsen

28. juli 9. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Aage Nielsen

August

4. aug. 10. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Aage Nielsen

11. august 11. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Ingelise Strandgaard

18. august 12. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Aage Nielsen

25. august 13. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Aage Nielsen

September

1. september 14. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Ingelise Strandgaard

8. september 15. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Ingelise Strandgaard

15. september 16. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kirsten Greve

22. september 17. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Ingelise Strandgaard

29. september 18. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Ingelise Strandgaard



40

DET SKER...

28/6   kl. 8.15-11 Sidste skoledag inden sommerferien. Houlkærskolen 

12/8  Første skoledag efter sommerferien. Houlkærskolen.

17/8   kl. 16-19  Indvielse af Natursporet Øst for Paradis. Houlkær Kirke.

30/8  Houlkærløbet 2013. Start ved Houlkærhallen.

17/9 kl. 19.30 Fælles sogneaften, Kierkegaard comedy show m/ Claus Damgaard

19/9  kl. 14.30   Sogneeftermiddag med fhv. borgmester Johs. Steensgaard. Houlkær Kirke

29/9  kl. 15.00 Klaverkoncert med Christina Bjørkøe. Houlkær Kirke.

Åben familie i Houlkær Kirke

14/6, 28/6, 12/7, 26/7, 9/8, 23/8, 6/9 og 20/9. 


