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AKTUELT I OMRÅDET

Naturspor til fri afbenyttelse
Ny sti fra Houlkær til Tapdrup er ikke bare en naturoplevelse. Den fortæller også et spæn-

dende stykke lokalhistorie 

Der er projekter, som er usædvanligt bøv-
lede at komme igennem med. Som møder 
modstand og modvilje lige fra starten – og 
som undervejs kan være lige ved at tage 
modet og gnisten fra initiativtagerne.
Og så er der heldigvis også projekter, der 
fra første færd er velsignet af ”medvind på 
cykelstierne”. Hvor snart sagt alle interes-
senter bidrager positivt – med dét resultat, 
at hele processen ender med at gå langt 
hurtigere, end selv de mest optimistiske fra 
starten havde forestillet sig.

Forløbet omkring ”Natursporet Øst for 
Paradis” er så afgjort et eksempel på det 
sidste.
På den baggrund var det også en stor-
smilende Stig Jensen fra Initiativgruppen 
Houlkær, som lørdag 17. august gjorde 
status, efter at den 5,3 km lange natursti 
mellem Houlkær og Tapdrup var officielt 
indviet med en mindre ”folkevandring” 
gennem gamle tørvemoser, langs bølgende 
marker og forbi et par gravhøje fra yngre 
stenalder.

Den officielle indvielse af natursporet blev undervejs ”krydret” med forskellige indlæg. Her 
er det f. eks. naturvejleder Jann Ribergaard, Viborg Kommune, der fortæller om faunaen i 
Palleshøje Mose.
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- Jeg glæder mig over, at arrangementet 
er forløbet godt. Over at cirka 80 inte-
resserede var klar til at bruge en lørdag 
eftermiddag og aften på at vandre med 
ad ”natursporet”. Og ikke mindst glæder 
jeg mig over det forbilledlige samarbejde, 
der lige fra starten har været om at gøre 
stien fra Houlkær til Tapdrup til en realitet, 
fremhæver han.

Mange parter involveret
”Natursporet Øst for Paradis” er en direkte 
udløber af de to workshops, som i efter-
året 2011 og i foråret 2012 blev holdt på 
Houlkærskolen – i et erklæret forsøg på at 
binde Houlkær, Overlund, Bruunshaab og 
Tapdrup tættere sammen med naturen som 
bindemiddel.
Viborg Kommune har bl. a. bidraget til 
projektet ved at rydde ”Skaldehøj” – og 
etablere en natursti gennem mosen øst for 
Houlkær. 
Lodsejerne langs natursporet har over en 
bred front spillet positivt med – og ind-
vilget i at lade lokalbefolkningen betræde 
deres ellers private enemærker.
Menighedsrådene i Houlkær og Tapdrup 
har hele vejen igennem stillet sig velvilligt 
over for forehavendet. Symboliseret ved at 
de to menighedsråd i fællesskab sponso-
rerede pølser og  drikkevarer i forbindelse 
med den officielle indvielse.
Og Nordea Fonden var ikke sen til at træde 
til, da der i foråret manglede godt 16.000 
kroner i, at budgettet for den nye natursti 
kunne komme til at hænge sammen.

Også et stykke kulturhistorie
Resultatet er blevet en ny, afvekslende van-
dretur, som forhåbentlig ad åre kan være 

med til at gøre beboerne i området ”Øst 
for søerne” mere fortrolige med hidtil mere 
eller mindre ukendte stednavne som Pal-
leshøje Mose, Taphede og Store Mandshøj.
- ”Natursporet Øst for Paradis” er i den for-
stand ikke bare en naturoplevelse. Turen 
gennem området – fra Houlkær til Tapdrup 
– er i virkeligheden også forbundet med et 
spændende stykke kulturhistorie, fremhæ-
ver en begejstret Stig Jensen.
At der er noget om snakken blev i for-
bindelse med den officielle indvielse 17. 
august klart illustreret gennem en række 
engagerede indlæg fra Peder Hansen, 
Houlkær Menighedsråd, Vagn Olsen, Dansk 
Vandrelaug, fhv. lærer Erik Langvad, for-
manden for Tapdrup menighedsråd, Aase 
Langvad, og naturvejleder Jann Ribergaard, 
Viborg Kommune.
Jann Ribergaard benyttede i samme ånde-
drag lejligheden til at uddele en stor buket 
roser til Initiativgruppen Houlkær – og de 
øvrige involverede parter i området ”Øst 
for Søerne” – for deres andel i natursti-
projektet.
- Det er ganske enkelt et fremragende 
stykke arbejde, Stig Jensen m. fl. har lavet 
i bestræbelserne på at få ”Natursporet Øst 
for Paradis” realiseret, fastslog han – helt 
uden forbehold.
Den 5,3 km lange vandretur fra Houlkær til 
Tapdrup udgår fra Houlkær Kirke, hvor der 
også er opsat en folderkasse med foldere 
over området.

Læs i øvrigt reportagen fra natursti-ind-
vielsen - og se mange flere billeder – på 
www.houlkaerportalen.dk
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Lyse udsigter for Granada-planer
Friluftsrådet har bevilget 85.000 kr. – og kommunen er tilsyneladende 

også parat til at spille med 

- Jeg synes, det tegner rigtig godt. Med lidt 
held kan vi måske få de første faciliteter op 
at stå allerede i løbet af 2014.
Sådan lyder den glade melding fra Stig 
Jensen, Inititiativgruppen Houlkær, når 
det gælder de ambitiøse fremtidsplaner 
om at genskabe Granada-skoven som et 
attraktivt friluftscenter og udflugtsmål for 
hele Viborg-området og naturligvis – ikke 
mindst – for lokalbefolkningen i Houlkær.

Stig Jensens spirende optimisme bygger i 
første række på de positive tilbagemeldin-
ger, han og den lokale hoveddrivkraft bag 
Granada-planerne, vicevært Anja Kristen-
sen, Boligselskabet Viborg, fik, da de 10. 
juni havde besøg af konsulent Kristian Bli-
cher Jepsen fra Friluftsrådet.
I omkring et par timer blev Friluftsrådets 
udsending ”fodret” med informationer 
om, hvordan man i Houlkær har tænkt sig, 

Vicevært Anja Kristensens planer om at genskabe og udvikle Granada-skoven som lokalt 
friluftscenter ser foreløbig ud til at være faldet i god jord. Både i Friluftsrådet – og i Viborg 
Kommune.
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at ”udvikle Granada-skoven kulturelt og 
rekreativt under hensyntagen til området 
fine natur”.
Og det er øjensynligt visioner og ideer, der 
falder fint i tråd med Friluftsrådets for-
målsparagraf om ”at støtte og opmuntre til 
friluftsliv og naturforståelse”.
- Bestyrelsen i Friluftsrådet har så sent som 
her i starten af september bevilget 85.000 
kr. til projektet. Penge, som vi skal bruge 
inden for en tre års-periode, fortæller Stig 
Jensen.

Som fod i hose
Sideløbende med, at der fra Friluftsrå-
det er en kontant håndsrækning på vej 
til planerne om shelters, bålplads, robuste 
legeredskaber og andre frilufts-faciliteter i 
Granada-skoven, er også Viborg Kommune 
aktivt på banen.
Kommunen er i øjeblikket i fuld gang med 
at udfærdige en ny spildevandsplan, som 
gerne skulle kunne ligge klar til endelig 
vedtagelse i sommeren 2014.
I denne plan indgår bl. a. en oprensning 
– og udvidelse – af vandhullet i Granada-
skoven, så det i fremtiden bliver i stand til 
at opsuge mere overfladevand (og dermed 
fosfor) fra de højere beliggende områder i 
Houlkær.
Planer, der passer som fod i hose til Anja 
Kristensens idé om at udstyre vandhullet i 
skoven med en lille bro, hvorfra børn og 
andre naturinteresserede kan studere livet i 
søen på nærmeste hold.
- I det hele taget er det min klare fornem-
melse, at mange – for ikke at sige alle – er 
positive over for vore planer om flere akti-
viteter i Granada-området.

- Derfor har jeg også store forhåbninger 
om, at det nok skal lykkes at få i hvert fald 
nogle af de planlagte faciliteter op at stå. 
Måske allerede i løbet af 2014, erklærer 
Stig Jensen.

Ansøgning afvist
Knapt så lovende tegner det pt. for Initia-
tivgruppen Houlkærs planer om en mere 
varieret naturpleje i området ”Øst for 
Søerne” (nærmere omtalt i juni-nummeret 
af Houlkær Nyt, red.).
Initiativgruppen havde til dette formål 
søgt Miljøministeriet om et tilskud på i alt 
306.000 kroner – fordelt over årene 2013 
og 2014, men Miljøministeriet har i et 
brev af 12. juli meddelt Viborg Kommune, 
at ansøgningen ikke kan imødekommes. 
Angiveligt fordi projektet i Houlkær ikke 
falder ind under formålet for ”Puljen til 
Grønne Ildsjæle”.
Afslaget vækker naturligvis i første omgang 
ærgrelse hos Stig Jensen – men også en vis 
forundring.
- Sådan som vi lokalt læser teksten, er 
”Puljen til Grønne Ildsjæle” netop oprettet 
for at fremme større biodiversitet i bynære 
områder. Og det er lige præcis dét, der er 
sigtet med vores ”Borgerplan for bedre 
natur Øst for Paradis”.
- Noget kunne derfor tyde på, at vi i vores 
ansøgning til Miljøministeriet bare ikke har 
været dygtige nok til at tydeliggøre, hvad 
det egentlig er, vi gerne vil opnå med den 
mere varierede naturpleje i området.
- Det skal vi nu have kigget nærmere på 
– i samarbejde med Viborg Kommune og 
vore rådgivere fra konsulentfirmaet Natur 
& Landbrug Aps., bebuder Stig Jensen. 
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Løbeklub rykker vestpå
Oven på et i øvrigt vellykket Houlkær-løb siger Houlkær Løb & Motion farvel til Houlkær 

og får i fremtiden fast tilholdssted på Farvervej i vestbyen

625 entusiastiske løbsdeltagere. Perfekt 
løbevejr. Og et arrangement, som i øvrigt 
forløb uden gnidninger og uheld af nogen 
art.
Løbsarrangør Jacob Flintholm havde – iso-
leret set - al mulig grund til at være tilfreds 
med afviklingen af Houlkær-løbet 2013.

Alligevel var det med en smule blandede 
følelser, han efter løbet 30. august gjorde 
status over Houlkær Løb & Motions debut 
som organisator af årets store løbebegiven-
hed i Houlkær-området.
Sagen er nemlig, at løbeklubbens første år 
som arrangør af Houlkær-løbet også meget 

Med i alt 625 glade løbsdeltagere til start på en behagelig sensommeraften fik Houlkær Løb 
& Motion en fin debut som arrangør af Houlkær-løbet. Samtidig markerede løbet også et 
”farvel” til Houlkær-området og et ”goddag” til en ny klubfremtid på Farvervej i vestbyen.
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vel kan vise sig at blive det sidste.
Efter knap tre år med fast tilholdssted i 
Houlkær er løbeklubben med virkning fra 
1. september flyttet ind i nyindrettede 
klublokaler hos sponsoren, Vexa, på Farver-
vej i vestbyen. 
Og dermed er det formentlig også kun et 
spørgsmål om tid, før løbeklubben med 
sine omkring 60 herre- og 25 kvindemed-
lemmer ikke længere hedder Houlkær Løb 
& Motion.
Baggrunden for flytningen er – kort fortalt 
- at løbeklubben ikke i Houlkær har kunnet 
finde lokaler, der tilgodeser klubbens behov 
for at have ”løbeskoene under eget bord”.
Det kan klubben til gengæld på Farvervej, 
hvor Vexa-indehaver Jesper Slot til formå-
let har indrettet et 80 kvadratmeter stort 
klublokale med køkken- og badefaciliteter 
mv.
- I bund og grund synes jeg, det er 
brandærgerligt, at vi nu bliver nødt til at 
flytte fra Houlkær, for der er for mig ingen 
tvivl om, at løbeklubben har været med til 
at ”brande” området på en positiv måde.
- Omvendt stod vi også i en situation, hvor 
vi desperat manglede et fast tilholdssted, 
hvor vi kan komme og gå, som det passer 
os – og det endte så altså med at blive hos 
Vexa på Farvervej. Efter at vi i øvrigt har 
undersøgt en hel masse andre muligheder, 
beretter Jacob Flintholm, som selv i sin tid 
var en af initiativtagerne til løbeklubben i 
Houlkær.
Både i Houlkærhallens bestyrelse og i Houl-
kær IF begræder man – på den måde – at 
skulle tage afsked med en lokal idrætsakti-
vitet i vækst.
På den anden side afviser halbestyrelses-
formand Jens Johansen, at Houlkærhallen 

evt. kunne have gjort mere for at imøde-
komme løbeklubbens ønsker – og dermed 
bevare Houlkær Løb & Motion i området.
- Det er ingen hemmelighed, at løbeklub-
ben længe har haft kig på hallens nuvæ-
rende festlokale, men dette lokale vil vi 
som halbestyrelse ikke bare fraskrive os.
- Derimod har vi peget på tennisklubhu-
set som en mulighed – og vi har såmænd 
også tilbudt at leje en pavillon til formålet, 
anfører han.
Hvad løbsarrangørens flytning til vestbyen 
kommer til at betyde for afviklingen af 
næste års Houlkær-løb er i skrivende stund 
stadig usikkert. 
En mulighed kunne være, at det fra 2014 
igen bliver Houlkærskolen, der kommer til 
at stå for arrangementet.
En anden løsning kunne måske være at 
lade Houlkær-løbet indgå som en del af 
Viborg City Maraton, nævner Jacob Flint-
holm.
- Personligt kunne jeg da i hvert fald godt 
se et spændende perspektiv i at lade 3000 
børn starte ved Houlkærhallen og løbe i 
mål på Rødevej, antyder han.

Læs i øvrigt reportagen fra Houlkær-
løbet 2013 – og se mange flere billeder 
– på www.houlkaerportalen.dk
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Snoren klippet til multiarena
Mange har allerede haft glæde af Houlkærs nye indhegnede kunstgræsbane

”En appelsin i turbanen”. ”En ny facilitet, 
der skaber merværdi”. Og ”en gave, der 
forhåbentlig kommer til at gøre rigtig god 
gavn i lokalområdet”.
Sådan lød det bl. a. fra halbestyrelsesfor-
mand Jens Johansen og kulturudvalgsfor-
mand Per Møller Jensen, Viborg Kommune, 
da Houlkærs nye multiarena blev officielt 
indviet fredag 30. august – i umiddelbar 
forlængelse af årets Houlkær-løb.
Oprindelig var det "kun" en mini-arena, 
Viborg Kommune fik foræret af DBU – 
som tak for værtskabet i forbindelse med 
U21-slutrunden i sommeren 2011 – men 
med mange gode kræfters hjælp har gaven 
efterfølgende vokset sig omtrent fire gange 
så stor, så den nu har et areal på 23 x 43 
meter.
- Vi var lidt overraskede i kulturudvalget, 
da vi i sin tid fik henvendelsen fra DBU – 
men i øvrigt var vi i udvalget fuldkommen 
enige om, at banen skulle placeres her i 
Houlkær, understregede Per Møller Jensen, 
inden han klippede den røde snor over – 
og officielt erklærede den nye multiarena 
for åbnet.
Firmaet bag den nye kunstgræsbane skyl-
der endnu at levere den sidste ”finish”, men 
trods diverse små mangler er multiarenaen 
allerede godt i gang med at dokumentere 
sin berettigelse.
Skole-eleverne, Sfo-børnene, HIFs ung-
domsspillere og det lokale projekt for 
rodløse unge har på skift indtaget den ind-
hegnede fodboldbane – og via hjemmesi-

den www.houlkaer.dk er der også mulighed 
for, at andre fodboldglade kan gå ind og 
booke en time eller to på kunstgræsset.
Hertil kommer – som halbestyrelsesfor-
mand Jens Johansen udtrykker dét – 
enkelte mere ”uautoriserede brugere”, som 
slet og ret er kravlet over hegnet for at 
skaffe sig adgang til multiarenaen.
- Den trafik vil jeg gerne – så kraftigt som 
jeg kan - advare mod.
- Vi taler immervæk om et fire meter højt 
hegn, som det altså ikke er helt ufarligt at 
falde ned fra.
- Vi skulle meget nødig komme i en situa-
tion, hvor der en dag ligger en dreng med 
åbent benbrud inde på kunstgræsset. Uden 
at nogen har mulighed for at komme ham 
til undsætning, fordi døren til multiare-
naen er låst, appellerer Jens Johansen.
Nogle af de første til – på autoriseret vis – 
at tage den nye kunstgræsbane i brug var i 
øvrigt de fem VFF-spillere Michal Peskovic, 
Kevin Ray Mendoza, Markus Gustafsson, 
Andreas Hagen og Simon Vetter. 
I forbindelse med indvielsen af multiare-
naen lod de sig udfordre af en række lokale 
ungdomshold.

Læs mere om indvielsen på
www.houlkaerportalen.dk
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Fra handelshøjskolen til folkekirken
Houlkær Kirkes nye kordegn, Møske Bak (45), tog springet – og har aldrig fortrudt dét

Mennesker skal ha’ lov til at være, som de 
er. Det er – i bund og grund – holdningen 
hos Houlkær Kirkes nye kordegn, 45-årige 
Møske Bak.
Og lige præcis i dét menneskesyn ligger 
også en god del af forklaringen på, at hun 
på et tidspunkt valgte at kvitte en ellers 
lovende karriere som cand. merc og under-
viser på handelshøjskolen i København – til 
fordel for en knapt så vellønnet men per-
sonligt mere tilfredsstillende levevej som 
ansat i den danske folkekirke.
- Jeg kunne simpelt hen ikke se mig selv 
som HR-medarbejder i en eller anden kom-
mune. En jobfunktion, hvor udgangspunk-
tet typisk er, at der er et eller andet galt 
med medarbejderne – og at det handler om 
at forbedre dem.

- Så er det langt mere mig at sidde på et 
kirkekontor, hvor folk kommer med deres 
glæder og sorger – og hvor det netop 
handler om at møde mennesker dér, hvor 
de er – lige her og nu, forklarer Møske Bak, 
der tiltrådte som kordegn i Houlkær i for-
året, efter at forgængeren, Ejgil Claudi Jør-
gensen, på tragisk vis var blevet dræbt ved 
en trafikulykke.

Stor rummelighed
Inspirationen til karriereskiftet kan i vid 
udstrækning tilskrives en bekendt, der 
– mens Møske Bak stadig studerede på 
Copenhagen Business School – en dag lan-
cerede forslaget: ”Hvorfor går du ikke bare 
ned i den lokale kirke og søger dig et stu-
diejob?”.
I perioden fra år 2001 og frem førte dét 
bl. a. til vikaransættelser i Tingbjerg Kirke, 
Grøndalskirken og Ansgarkirken i Køben-
havns-området, og som tiden gik, blev 
fritidsjobbet lige så stille til en heltids-
beskæftigelse.
Også efter at Møske Bak i 2005 flyttede til 
Aalborg – i en gevaldig snestorm – har hun 
i langt højere grad set sig selv som kordegn 
end som akademiker med et prestigefyldt 
CV fra handelshøjskolen.
I to år har hun bestyret kirkekontoret i 
Hobro. 
Herefter har hun i en periode taget den 
næsten to timer lange køretur til Struer for 
at arbejde som kordegn, men selv om hun 
også var glad for stillingen i det vestjyske, 

Houlkær Kirkes nye kordegn, Møske Bak, 
lægger vægt på at betjene sognebørnene i 
Houlkær, som de er. Hvad enten de indfin-
der sig på kirkekontoret i en sørgelig – eller 
i en glædelig – anledning.
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var Møske Bak overhovedet ikke i tvivl, da 
hun så stillingsopslaget og begyndte at 
orientere sig nærmere om kordegnejobbet 
i Houlkær.
- Det, der især tiltaler mig i Houlkær, er 
den store rummelighed, der præger arbej-
det i menighedsrådet – og arbejdet i kirken 
i øvrigt.
- Kirken i Houlkær er generelt meget opsø-
gende i sit arbejde – og tilstræber bevidst 
at spille en aktiv rolle i lokalsamfundet. 
Og dét indtryk har jeg blot yderligere 
fået bestyrket, efter at jeg i maj tiltrådte 
i jobbet. 
- Der er utroligt meget liv i kirken – ikke 
bare i forbindelse med gudstjenesterne 
men også i hverdagen. Specielt set i for-
hold til, at Houlkær Kirke ”kun” betjener en 
menighed på cirka 5000 mennesker, frem-
hæver Møske Bak.

Slut med København
Den nye kordegn i Houlkær har netop set 
sin ældste datter på 20 flytte hjemmefra, 
men hun bor stadig i Nørresundby sammen 

med lillesøsteren på snart ni.
Planen er, at mor og datter – før eller siden 
– vil rykke teltpælene fra Nord- til Midtjyl-
land.
- Men vi søger stadig efter det helt rigtige.
- Når vi flytter, skal det være, fordi vi 
finder en bolig, hvor vi forhåbentlig kan 
blive boende i mange år fremover, forklarer 
Møske Bak.
Som Frederiksberg-pige – og storbymen-
neske gennem størstedelen af sit voksne liv 
– havde hun egentlig aldrig forestillet sig, 
at hun skulle bo andre steder end i Køben-
havns-området.
Men i dag er hun for længst holdt op med 
at drømme sig tilbage til stenbroen, trafik-
ken og menneskemylderet på Falkonér Allé.
- Her i Jylland er der langt bedre plads – og 
højere til loftet. Og dét nyder jeg.
- Især når jeg lige har været et smut derovre 
– og er blevet mindet om, hvordan det er 
at færdes i København, lyder det fra Møske 
Bak, der qua sin funktion som kordegn bl. 
a. også er indtrådt som det nyeste medlem 
af Houlkær Nyt-redaktionen.

Fremskudt jobcenter på en ny måde
Kontor i Houlkær lukkede i februar – men arbejdet fortsætter ufortrødent

Det giver ikke den store mening at have 
fast træffetid i Houlkær to-tre timer om 
ugen, hvis der alligevel kun er et fåtal, der 
benytter sig af tilbuddet.
Nogenlunde sådan var ræsonnementet, da 
sagsbehandler Betina Jakobsen i februar i 
år rykkede ud af den 2. sals lejlighed på 
Odshøjvej, som indtil da havde dannet 

ramme om Viborg Kommunes ”fremskudte 
jobcenter” i Houlkær.
- Uanset hvor mange flyers, jeg sendte 
rundt, og hvor mange opslag, jeg hængte 
op, så endte det alligevel ofte med, at jeg 
sad alene i lejligheden, når det blev onsdag 
eftermiddag, konstaterer hun.
I dag har Betina Jakobsen i stedet fast base 
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på rådhuset, hvor hun – mere fleksibelt – 
har mulighed for at disponere over de fem 
ugentlige arbejdstimer, som på forsøgsbasis 
er afsat til en særlig jobcenter-indsats over 
for kontanthjælpsmodtagere i Houlkær-
vænget.
På rådhuset kan Betina Jakobsen kontaktes 
alle ugens fem dage på tlf. 87874808 eller 
på mail-adressen b5j@jobcenterviborg.dk 
Ligesom hun også selv udfører opsøgende 
arbejde i dét omfang, der er behov for – og 
tid til – dét.
- I mine øjne er det faktisk ikke nogen ser-
viceforringelse set i forhold til målgruppen i 
Houlkærvænget. Tværtimod vil jeg hævde, 
at vi med den nye konstruktion udnytter 
ressourcerne langt bedre, end vi gjorde i de 
halvandet år, hvor vi rent fysisk var placeret 
i Houlkær, fremhæver Betina Jakobsen.

Individuel coaching
Målgruppen for den ekstraordinære 
beskæftigelsesindsats i Houlkærvænget, 
er en gruppe på cirka 80 kontanthjælps-
modtagere, som projektet – i bedste fald 
- gerne skal være med til at hjælpe tilbage 
på arbejdsmarkedet.
Nogle er flyttet, og nye er kommet til, 
men overordnet set er målgruppen stadig 
omtrent den samme som da projektet blev 
sat i værk i efteråret 2011.
Arbejdsformen derimod er gradvist blevet 
justeret hen ad vejen.
- I starten tænkte vi meget i workshops og 
fælles kursus-forløb. 
- I dag arbejder vi mere individuelt – i sam-
arbejde med et eksternt konsulentfirma, der 
tilbyder coaching-forløb for den enkelte, 
forklarer Betina Jakobsen.
Hendes egen rådgivningsindsats i forbin-

delse med projektet er i højere grad af 
social karakter.
Typisk kan det f. eks. handle om at hjælpe 
personerne i målgruppen med papirar-
bejde i forhold til det offentlige. Udfor-
dringer, som måske ellers let kan vokse den 
enkelte over hovedet – og som derved kan 
være med til at blokere for en fremtid på 
arbejdsmarkedet.
- Jeg kommer gerne ud i hjemmene, hvis 
det er dét, der er behov for. Familierne er 
velkomne til at ringe til mig på rådhuset i 
tidsrummet fra kl. 8 til kl. 15.30.
- Og så er jeg da i øvrigt altid åben for nye 
ideer og forslag til, hvordan vi løbende kan 
tilpasse indsatsen i Houlkærvænget, så vi 
opnår de bedst mulige resultater, fremhæ-
ver Betina Jakobsen. 
Projektet med det fremskudte jobcenter i 
Houlkærvænget er fire-årigt og løber såle-
des frem til slutningen af 2014.
Først til den tid vil det endegyldigt kunne 
fastslås, om resultaterne står mål med de 
ekstra ressourcer, som siden 2011 er blevet 
investeret i at hjælpe en større andel af 
beboerne i Houlkærvænget ud på arbejds-
markedet.
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Sommerfest i Kildehaven 
Plejehjemmet Kildehaven i Houlkær har for 
første gang holdt sommerfest for beboere 
og pårørende med tilknytning til centret. 
Styregruppen Kildehavens Venner, der blev 
oprettet for omkring et år siden, stod for 
arrangementet sammen med Kildehavens 
dygtige personale.
Styregruppen har fra Viborg Kommune 
fået en startkapital, som i årets løb er 
blevet spædet op med overskud fra forskel-
lige aktiviteter, og en del af de opsparede 
midler blev midt i august omsat i et brag af 
en sommerfest.
Centerleder Sussi Hald indledte aftenen 
med at byde velkommen til alle, og Annie 
Thomsen, der er formand for Kildehavens 
bruger- og pårørenderåd, havde skrevet en 
fantastisk velkomstsang.
Grundfos-fonden har tidligere på året 
sponsoreret et nyt klaver til ældrecenteret, 
og det blev indviet af organist Søren Lind, 
som også er frivillig pianist i Kildehaven. 

Menuen, som bestod af helstegt gris med 
diverse tilbehør, blev sat til livs med god 
appetit. 
Derefter blev det tid til underholdning i en 
times tid med Inger og Per, som kommer 
fra Gjerløv lidt nord for Randers. De har 
spillet både i Danmark og Tyskland i mange 
år og har specialiseret sig i at optræde med 
skøn Giro 413-musik fra 1920erne og helt 
frem til 1970erne. 
Mange sang rigtig godt med, og det var 
herligt at se, at både beboerne, de pårø-
rende, de ansatte og de frivillige havde en 
rigtig dejlig fælles oplevelse. 
Bagefter var det blevet tid til desserten, 
frugttærte, kaffe og knas, inden mæthe-
den og trætheden lige så stille indfandt sig.
Centerleder Sussi Hald og Annie Thomsen 
rundede aftenen af med en stor tak for en 
fantastisk aften til alle, der var mødt op.

Tekst og fotos: Gunnar S. Jespersen

Duoen Inger og Per gjorde lykke på Kilde-
haven med deres Giro 413-repertoire.

Sommerfest-menuen bestod af helstegt 
gris med diverse tilbehør – og den lækre 
mad blev sat til livs med god appetit. 
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Klar til at trække i arbejdstøjet
I Houlkær bliver det i første række to ”gamle kendinge”, der kommer til at tegne 

”Det Boligsociale Fællessekretariat”

Forestil dig en superligatrup i dagene op 
til sæsonpremieren. Transfermarkedet er 
lukket. Holdet er sat – og forude venter 
den første vigtige styrkeprøve på hjemme-
bane.
Sammenligningen er vist ikke helt ved 
siden af, hvis man skal forsøge at beskrive 
den stemning, der i disse uger præger Det 
Boligsociale Fællessekretariat på andensa-
len i opgangen Odshøjvej 34 i Houlkær-
vænget.
Siden sekretariatsleder Karen Zacho som 
den første rykkede ind i starten af 2013, 
har hun gradvist fået  mere og mere sel-
skab i de nyindrettede kontorlokaler, og pt. 
mangler der nu blot at blive tilknyttet en  
deltidssekretær, før ”spillertruppen” kan 
siges at være helt komplet.
I alt ti personer skal i de kommende fire 
år – med udgangspunkt fra fællessekreta-
riatet i Houlkær – betjene cirka 3300 bebo-
ere fordelt på syv boligafdelinger i Viborg, 
Rødkærsbro og Bjerringbro.
Viborg Kommune har bidraget med to 
medarbejdere: Chandra Anne Larsen, som 
fortrinsvis skal tage sig af børn- og unge-
området, og Hanne Lundholm, der primært 
skal koncentrere sig om beskæftigelses-, 
uddannelses- og erhvervsområdet.
Irene Fonnesbech skal som økonomisk råd-
giver være med til at forebygge, at beboere 
bliver sat ud af deres lejligheder af økono-
miske grunde.
Og dertil kommer så fire projektledere og 
en projektmedarbejder, som tilsammen skal 

være med til at varetage det boligsociale 
arbejde, som hidtil er blevet udført i Bolig-
selskabet Viborgs – og i Boligselskabet Sct. 
Jørgens – regi.
- Tendensen er den samme over hele landet 
i disse år: at man forsøger at samle faglig-
heden i det boligsociale arbejde i håb om at 
opnå større slag- og sammenhængskraft. 
- Men her i Viborg kan man da i hvert fald 
sige, at boligselskaberne og kommunen 
i fællesskab har taget skridtet fuldt ud, 
bemærker Karen Zacho.
Til gengæld er der så også en klar forvent-
ning om, at Det Boligsociale Fællessekre-
tariat i løbet af de kommende fire år kan 
fremvise målbare, positive resultater inden 
for de fire hovedområder: ”børn og unge”, 
”uddannelse og beskæftigelse”, ”beboerde-
mokrati, deltagelse og netværk” og ”image 
og kommunikation”.
- Men det er et forventningspres, som vi 
lever fint med.
- Vi er klar til at vise, hvad vi kan - og ser 
frem til, at vores indsats nu forhåbentlig 
snart begynder at blive synlig ude i bolig-
områderne, bebuder Karen Zacho. 

To gamle kendinge
Lokalt bliver det i første række ”to gamle 
kendinge”, som får til opgave at varetage 
kontakten til beboerne i Houlkærvænget, 
Houlkærparken og Nørresøparken.
Efter næsten ti år som beboerrådgiver i 
området fortsætter Tonie Holmberg som 
projektleder i den nye organisation - og 
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til at bistå sig får hun Kirsten Mahler, der 
indtil i marts stod i spidsen for Den Inter-
nationale Familiehøjskole.
Begge betoner kraftigt, at de selvfølgelig 
vil bygge videre på de personlige relationer, 
som de i forvejen har opbygget i området 
– i bestræbelserne på at skabe de bedst 
mulige vilkår for det gode naboskab og det 
gode liv i Houlkær.
Samtidig glæder de sig samstemmende over 
udsigten til, at de i fremtiden kommer til 
at stå knapt så alene med det boligsociale 
arbejde i lokalområdet.
- Ja, jeg synes decideret, det er en gave 
at blive del af en organisation, hvor vi alle 
sammen arbejder med de samme problem-
stillinger – og ud fra de samme overord-
nede målsætninger.
- To hoveder tænker altid bedre end ét – og 
i bund og grund tror jeg, det er overordent-
lig sundt, at vi på den måde bliver udfor-
dret i vores måde at tænke på, bemærker 
Tonie Holmberg med slet skjult begejstring 
i stemmen.

Fast træffetid i Aktivitetshuset
En udførlig programerklæring er det på 
nuværende tidspunkt svært at lokke ud af 
Tonie Holmberg og Kirsten Mahler.
- På den ene side er der en række klart 
definerede indsatser, som vi forventes at 
sætte i værk i løbet af de kommende fire år.
- På den anden side indgår det også i 
arbejdsgrundlaget, at indsatsen skal udfol-
des i tæt dialog med beboerne – og afspejle 
deres ønsker og behov, noterer de.
Netop for at indhente forslag og ideer fra 
beboerne planlægger Tonie Holmberg og 
Kirsten Mahler - som noget af det første 
– at invitere til en række åbent hus-arran-

gementer rundt omkring i området.
Allerede 21. juni var Tonie Holmberg første 
gang på besøg i Houlkærparken. 
Dette møde blev 29. august fulgt op af et 
nyt åbent hus-arrangement i fælleshuset 
ved Fristruphøjvej. Og tilsvarende møder 
vil i den kommende tid blive holdt i både 
Houlkærvænget og Nørresøparken.
Derudover er der hver mandag fra kl. 15 
til 17 fast træffetid i Aktivitetshuset ved 
kirken, hvor beboerne også vil kunne 
komme med input og forslag til, hvordan 
Houlkær i fremtiden kan blive et endnu 
bedre sted at bo.

Ungdomstræf i friluftsbadet
Af mere konkrete initiativer i den nærmeste 
fremtid kan de to lokale fællessekretari-
ats-medarbejdere bl. a. nævne to bog-
dage, hvor beboerne vil få mulighed for at 
udveksle bøger med hinanden.
Tonie Holmberg og Kirsten Mahler er lige-
ledes i dialog med DGI - i et forsøg på at få 
udviklet et samarbejde om sportsaktiviteter 
og sport/legeevents i området.
Og så er de også så småt gået i gang med 
at formidle job- og praktikforløb til unge 
i området. I første omgang hos Boligsel-
skabet Viborgs egne ejendomsfunktionærer 
i Houlkær. Senere forhåbentlig også andre 
steder - bl. a. i den nye McDonalds-restau-
rant i Overlund-centeret.
Efterårets måske allerstørste enkeltakti-
vitet i fællessekretariatsregi bliver et brag 
af en ungdomssammenkomst i Vestbadet i 
Viborg i skolernes efterårsferie.
Arrangementet forventes at samle del-
tagere fra alle de boligområder, som Det 
Boligsociale Fællessekretariat dækker.
- Og ambitionen er, at det skal være et 
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Når Det Boligsociale Fællessekretariat i Houlkær er fuldt udbygget, kommer det i alt til at 
tælle ti medarbejdere. Her er de syv af dem samlet på terrassen i 2. sals-lejligheden på Ods-
højvej: Fra venstre Kirsten Mahler, Liane Wagner, Chandra Anne Larsen, Irene Fonnesbech, 
Tonie Holmberg, Karen Zacho og Hanne Lundholm. Projektlederne Ove Elgaard og Kristina 
Winther Larsen var desværre ikke til stede, da billedet blev taget.

arrangement med masser af ”bevægelse på 
tværs”. Men også et arrangement, hvor der 
forhåbentlig kan blive knyttet en masse nye 
venskaber på kryds og tværs af kommunen, 
antyder Tonie Holmberg og Kirsten Mahler.  

Som en lille forsmag på, hvad beboerne i 
Houlkærvænget, Houlkærparken og Nør-
resøparken i øvrigt har i vente fra Det 
Boligsociale Fællessekretariat i den kom-
mende fire års-periode.

Et puslespil til 350 millioner
Længe inden arbejdet går i gang for alvor, er Boligselskabet Viborg i fuld gang med 

detailforberedelserne til gennemgribende renovering af Houlkærvænget 

- Det er jo beboernes hjem, det handler om 
– og når vi begynder at røre ved dét, skal 
det tages meget alvorligt.
- Netop derfor er det også så vigtigt, at 
vi kan stå inde for de ting, vi gør – og at 
vi håndterer situationen på en måde, så vi 
også kan se beboerne i øjnene bagefter.

Koncentrationen og beslutsomheden nær-
mest lyser ud af byggechef Finn Dalgaard 
og kundechef Bo Henriksen, mens de to 
ledere i Boligselskabet Viborg beretter om 
det kæmpe puslespil, som i løbet af de 
kommende to-tre år gerne skulle falde på 
plads til alle parters tilfredshed.
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Et samlet projekt til ikke mindre end 350 
millioner kroner. 504 lejligheder, som alle 
står foran at skulle renoveres i større eller 
mindre udstrækning. Udearealer, som 
skal omlægges og renoveres  for op mod 
40 millioner kroner. Og 165 lejemål, som 
i processen bliver endevendt fra yderst 
til inderst, så de bagefter lever op til alle 
tidens tilgængelighedskrav.
Det er bare nogle af elementerne i den 
ambitiøse helhedsplan for Houlkærvænget, 
som beboerne i efteråret 2012 stemte igen-
nem på et stort beboermøde i Tinghallen – 
og som i løbet af 2014, 2015 og 2016 står 
over for at skulle føres ud i livet.

Stor logistisk operation
Selve byggeriet går først i gang i foråret 
2014, men inden da er der et omfattende 
stykke forarbejde, der skal gøres.
Det sker med udgangspunkt i ”Mødesta-
tionen”, der er indrettet i kælderetagen 
på adressen Odshøjvej 18, og som har fast 
åbningstid to gange om ugen: mandag og 
torsdag eftermiddag.
Den altoverskyggende opgave indtil videre 
har været rådgivningen af de 165 familier, 
som i øjeblikket bor i de lejligheder, der er 
udset til at skulle gøres tilgængelige med 
elevatorer, større  toiletter - og hvad der 
ellers hører sig til.
Har beboerne ønske om en månedlig hus-
lejestigning på 600-950 kroner, som det 
typisk vil koste at totalrenovere en tre-
værelses lejlighed i Houlkærvænget?
Hvis ikke – har de så andre boligønsker, 
som Boligselskabet Viborg eventuelt kan 
være med til at opfylde?
Og hvor skal beboerne i de 165 lejligheder 
i det hele taget bo i de tre måneder, hvor 

deres hjem bliver fuldstændig ribbet – for 
derefter igen at blive nyindrettet helt fra 
bunden?
Det er bl. a. den slags spørgsmål, som ind 
imellem kan få Boligselskabet Viborgs med-
arbejdere til at vågne op midt om natten – 
og skrive små gule huskesedler til sig selv. 

Overvejende positive reaktioner
Rådgivningen af – og samtalerne med – 
de 165 familier, som står til at blive mest 
berørt af helhedsplanen for Houlkærvæn-
get har været en langstrakt affære, som 
først forventes afsluttet her i løbet af sep-
tember måned.

Det er unægtelig noget af et puslespil at 
totalrenovere 165 lejligheder – og at skulle 
finde erstatningsboliger til beboerne, mens 
arbejdet står på.- Men vi bestræber os at 
håndtere situationen på en måde, så vi 
også kan se vore beboere i øjnene bagefter, 
betoner kundechef Bo Henriksen (tv) og 
byggechef Finn Dalgaard (th).
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Det enkleste ville på sin vis have været at 
alliere sig med et eksternt konsulentfirma 
– og så i øvrigt lade konsulenterne udefra 
tage imod alle de verbale øretæver.
Den løsning har Boligselskabet Viborg 
imidlertid bevidst fravalgt – netop ud fra 
et ønske om at håndtere rådgivningen og 
genhusningen af beboerne så retfærdigt og 
redeligt som muligt.
- Vi tror på, at vi – qua vores kendskab 
til beboerne og til området i øvrigt – kan 
løse opgaven bedre, end et hold rådgivere 
udefra ville kunne gøre dét.
- Og de foreløbige erfaringer viser da hel-
digvis også, at når først beboerne får situa-
tionen grundigt forklaret, så reagerer langt 
de fleste positivt, vurderer Finn Dalgaard.

Fremtidssikring af området
De 165 lejligheder i Houlkærvænget, der 
står overfor at skulle gøres tilgængelige, 
ligger typisk i ”den ydre ring” ud mod 
Houlkærvej og Odshøjvej.
For de resterende cirka 340 lejligheders 
vedkommende bliver virkningerne af hel-
hedsplanen betydeligt mindre omfattende. 
Her begrænser projektet sig groft sagt til 
udskiftning af vinduer og døre, bedre ven-
tilation og installering af nye dørtelefoner. 
Arbejder, der snildt kan udføres, uden at 
beboerne kostes ud af deres lejligheder – 
og som i øvrigt hurtigt forventes at tjene 
sig hjem igen i form af mindre varmereg-
ninger.
Hvad udenomsarealerne i Houlkærvænget 
angår, så står de i løbet af de kommende 
tre år over for en større funktionsmæssig – 
og kosmetisk – operation.
Der skal etableres nye stiforbindelser, så 
det bliver lettere at færdes på kryds og 

tværs mellem blokkene. Der er planer om 
at indrette små temaparker til eksempelvis 
boldspil og outdoor fitness. Og så skal alle 
vand- og kloakledninger i øvrigt renoveres.
Endelig omfatter helhedsplanen også et 
nyt, 400 kvadratmeter stort aktivitetshus, 
som bliver synligt udefra – og som frem-
over skal huse en række af de aktiviteter, 
som i øjeblikket udfolder sig under mere 
ydmyge rammer i Houlkærvængets kælder-
etager.
Pengene til hele herligheden er bl. a. bevil-
get af Landsbyggefonden – og håbet er, 
at det omfattende renoveringsprojekt kan 
være med til at fremtidssikre Houlkærvæn-
get, så det også om ti-15 år er attraktivt at 
bo i Boligselskabet Viborgs boliger i Houl-
kær.
- I og med at vi nu får gjort cirka 1/3 af lej-
lighederne i Houlkærvænget tilgængelige, 
får vi i langt højere grad mulighed for at 
holde på vore ældre beboere i området, og 
investeringen på de 350 millioner kroner 
skulle også gerne gøre det lettere at trække 
nye beboere til. 
- For sandheden er jo, at du ingen andre 
steder i Viborg kan opdrive 92 så effektivt 
udnyttede kvadratmeter – og til så moderat 
en husleje - som netop i Houlkærvænget, 
lyder det med overbevisning fra kundechef 
Bo Henriksen og byggechef Finn Dalgaard.
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Gå tur med Viborgs Bydelsmødre 
i Houlkær.

Den første søndag i hver måned går Viborg 
Bydelsmødre en tur i Houlkær sammen 
med interesserede kvinder. Vi mødes ved 
Houlkær bibliotek, og turen vil være i 
området og afpasses efter de fremmødte.  
Børn kan sagtens deltage, de kan evt. tage 
cyklen med.
”Når vi har valgt at arrangere en gåtur, er 
det fordi man snakker så godt sammen, når 
man går. Vi vil også gerne inspirere andre 
kvinder til at gå, fordi det er en fantastisk 
måde at få motion på; den er nem, billig 
og alle kan være med”.
Vi går den første tur søndag den 1. sep. 
rundt i området. 
Viborg Bydelsmødre er en gruppe frivillige 
kvinder, som hjælper andre kvinder, der har 

brug for hjælp.  Det kan være med at læse 
et brev fra kommunen, skaffe lektiehjælp 
til en studerende eller en snak om ting, der 
er svære.  Bydelsmødrene kan også træffes 
på Houlkær Bibliotek hver tirsdag kl.14.30 
til 15.30.
Så kom og gå med på vores tur! 
Vi går søndag d. 1.sep., søndag d. 8.novem-
ber og 1. december - alle dage kl. 11.00.
Vi mødes ved Houlkær biblioteket og går 
en times tid. 

Bemærk at der ikke er nogen gåtur i 
oktober.
Find os på Facebook - søg på Bydelsmødre 
Viborg Eller på vores hjemmeside:  
www.bydelsmor.viborg.dk 
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Har du problemer med at bruge 
computer og internettet?
Få hjælp på biblioteket.

For mange er det en stor udfordring i hverdagen, at man i dag skal bruge en computer i så 
mange forskellige situationer, som man tidligere har kunnet klare på anden vis. Hvis man 
aldrig selv er kommet i gang med IT og måske ikke har familie eller venner, der kan træde 
til, så er det godt at vide, at der er hjælp at hente på det lokale bibliotek. 

Nethood er et åbent tilbud, hvor man kan få personlig hjælp til mindre opgaver.
Man kan f.eks. få hjælp til
• at oprette en mailadresse
• at finde rundt på internettet
• at bruger Borger.dk
• at få adgang til digital post på E-Boks
• at søge i bibliotekets materialer

IT-hjælperne er på Houlkær Bibliotek:
mandage kl. 14.00 - 16.00
tirsdage kl. 14.00 - 17.00
onsdage kl. 10.00 - 13.00
torsdage kl. 14.00 - 17.00

Ingen tilmelding nødvendig - mød bare op. Tag gerne din egen PC med, hvis du har en.

Bibliotekets gratis IT-introduktioner
Har man mod på at lære at bruge computer og få taget hul på alle de 

mange muligheder, så kan man prøve bibliotekets gratis IT-introduktioner. 
Se programmet i tillægget: Praktiske oplysninger.

Biblioteket kan sagtens bruge flere IT-hjælpere, så hvis DU er god til IT 
og har tid og lyst til at hjælpe andre, så vil vi gerne høre fra dig. 

Kontakt: Kirsten Nørgaard - kno @viborg.dk 

• at komme på Facebook
• at skrive og gemme dokumenter
• at hente film på Filmstriben
• og meget andet …..
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Sommerens bedste læseoplevelser
Det har været fantastisk vejr denne sommer – lidt for varmt til at lave meget andet, end at 
sidde under parasollen, få lidt sol på benene og lade sig medrive af den ene roman efter den 
anden. Jeg har nu meget brune ben og nogle fantastiske læseoplevelser i bagagen.

Jeg har læst både sjove, sørgelige og tankevækkende bøger og de to bedste vil jeg anbefale 
her.

Da byens ledende frue, mrs. Hilly, indfører 
at tjenestepiger skal have separate toilet-
ter, for at undgå smitte, beslutter Skeeter 
at undersøge tjenestepigernes forhold. 
Det er kvindernes stille kamp mod racelo-
ven. Men et farligt projekt, som både kan 
få konsekvenser for tjenestepigerne og miss 
Skeeter.
Niceville er en rørende roman om næste-
kærlighed og tolerance. 
Jeg har nu nogle meget høje forventninger 
til filmen, som jeg endnu ikke har set, da 
jeg altid læser bogen før jeg ser filmen.

Bøgerne og filmen – hvis du er mere til den 
genre – kan du selvfølgelig låne på biblio-
teket.

Lyrisk thrillerplot
Naja Marie Aidts Sten, saks, papir er en 
moderne skæbnefortælling. Sproget er 
lyrisk og plottet har et strejf af thriller over 
sig. 
Hovedpersonen Thomas lever et velfunge-
rende liv med job og kæreste. Men glans-
billedet krakkerer, da hans kriminelle far 
dør. Under oprydningen af faderens lejlig-
hed finder Thomas noget, som han ikke 
kan fortælle om til nogen, men som foran-
drer hans liv. En hård opvækst har desuden 
sat sine spor, og Thomas har pludselig 
svært ved at få arbejdslivet, kærligheden 
og familierelationerne til at fungere. 
Spændende og flot skrevet debutroman fra 
Naja Marie Aidt. 

Bogen bag filmen
En anden af sommerens helt store læse-
oplevelser var Kathrine Stocketts Niceville. 
Bogen som filmen af samme navn er base-
ret på. 
Vi befinder vi os i 1960’ernes Mississippi. 
Hvide fruer spiller bridge og drikker iste, 
mens deres sorte tjenestepiger opvarter 
dem og passer deres børn. 
Omdrejningspunktet er tre kvinder – to 
sorte tjeneste piger Aibileen og Minny, og 
den unge, hvide forfatterspire miss Skeeter. 
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Nyt fra skolen
Skoleåret er nu i gang. Første skoledag er 
en skoledag, som følger det nye skema.
I løbet af formiddagen var der morgensang 
i de enkelte klynger, hvor der blev budt vel-
kommen til det nye skoleår.
Midt på formiddagen mødte eleverne på 
0.årgang til deres første skoledag. Vi kunne 
byde velkommen til 72 elever. Mange for-
ældre deltog.
Ved skoleårets start har skolen 640 elever. 
I forhold til sidste skoleår er der ikke sket 
personalemæssige ændringer.
Skoleåret bliver et særligt skoleår, da der 
fra næste skoleår sker en del ændringer i 
dagligdagen. Dette er en følge af en ny lov 
for folkeskolen.(kaldet skolereformen)
Reformen medfører en udvidet skoledag 
med 30 timer pr. uge til 0.-3.årg. 33 t. pr. 
uge til 4.-6.årg og 35 
ugentlige timer til 7.-9.årg. Der sker en del 
ændringer i fordelingen af fagene.
Tysk bliver obligatorisk fra 5.årgang og 
engelsk indføres på 1. og 2.årg. Der skal 
dagligt være afsat tid til bevægelse og 
motion. Lektielæsning skal tilbydes ele-
verne. Desuden skal der iværksættes under-
støttende undervisning, som skal supplere 
en række fag.
For SFO vil der ske ændringer, idet SFO-
tiden reduceres i takt med at undervis-
ningstiden øges.
Der arbejdes for tiden i en række kommu-
nale udvalg med forberedelser til indførelse 
af reformen.

Senere skal der tages en række beslutninger 
på lokalt plan, i forhold til hvordan man på 
den enkelte skole vil iværksætte reformens 
bestemmelser.
Jeg vil orientere nærmere senere på året.
På skolen er foretaget en del renoverings-
mæssige opgaver. Varme og ventilati-
onssystem i skolens ældste bygninger er 
udskiftet/forbedret. Målet med dette er at 
sikre en bedre styring af varme og ventila-
tion. Desuden er målet at reducere varme-
udgifterne.
Vi er i færd med at renovere legepladserne.
Forældremøder gennemføres primært i 
august og september. Senere på efteråret 
gennemføres forældresamtaler.
Fredag d. 6.9. afholdes ”bogæderdag” 
Denne dag står i læsningens tegn for alle 
årgange.
Midt på formiddagen er der fællestime 
med fokus på læsning, set i underholdende 
perspektiv.
Skolebestyrelsen fortsætter arbejdet med at 
udforme principper for en række områder 
på skolen.
Der afholdes valg til skolebestyrelsen midt 
på foråret. 4 af bestyrelsens medlemmer er 
på valg.
Skolebestyrelsen afholder et forældremøde 
for alle forældre d. 24.9.
På mødet vil psykolog Jens Winther holde 
foredrag om unges brug af medier. Desuden 
vil foredraget Indeholde emner omkring 
pubertet m.m. Arrangementet afholdes i 
gymnasiets nye auditorium.

Ole Birch
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Det har været et fantastisk forår og 
sommer i sfo´en på Houlkær skole. Ikke 
mindst fordi vejret har været helt i top og 
stemningen har nærmest virket sydlandsk. 
Vi startede foråret med et projekt over tre 
uger, med forberedelser til den store dag: 
”Houlkær sfo`s sommerfestival”, hvor for-
ældre, søskende og bedsteforældre var 
inviteret til at nyde en dag, sammen med 
børn og børnebørn i festlige rammer. Der 
var eventtelt med masser af flotte indslag 
fra børnene i sfo´en. Der var bl.a. dans, 
sang og sjove sketches. Derudover kunne 
der prøves kræfter med tovtrækning, gla-
diatorkampe, smykkeværksted og så kunne 
man dekorere egne snittede knive. Børnene 
kunne prøve forskellige aktiviteter i ”tivoli/
tombola” boden. Der var ansigtsmaling og 
man kunne lave sit eget fladbrød over bål. 
En rigtig god dag som sfo ´en har valgt at 
gentage igen til næste år.
Derudover er der lavet ny legeplads i Myre-
tuen, som har været rigtig godt for bør-
nenes udetimer. De har fået brugt både 
fantasien og motorikken i den sammen-
hæng. Kernehuset har fået ny bålhytte, 
hvilket har været en stor succes. Mon det 
var de sprøde, hjemmelavede pandekager!?
Huler i skoven har været en fantastisk 
”eventyrrejse” for nogen. Hvad børn ikke 
kan få brugt fantasien til, ”bare” med en 
presenning og lidt snor. De har været for-
dybet i timer. Det har været en stor for-
nøjelse at være tilskuer til, som voksen.  
Vandkanaler i den store sandkasse har 
også været en suveræn fordybelses aktivi-
tet. Fantasien har ingen grænser, men der 

udfordres og udtænkes ideer, for at styre 
vandet i kanalerne.
Vandkampe på fodboldbanen er en succes 
der aldrig tages fejl af ,og som er et stort 
ønske fra børnene. Varme, vand, børn, grin 
og smil. Ordene taler helt for sig selv!
”Særlig sommerdag” er et årligt arrange-
ment som Houlkær sfo, i samarbejde med 
5 andre sfo´er, planlægger og udfører på 
skift. Det er en super dag, hvor ”vores” 
børn får mulighed for at opleve andre sfo 
faciliteter og børn fra andre skoler. Vi til-
bringer en dag sammen, hvor der tilbydes 
forskellige aktiviteter. Det er forskelligt fra 
år til år, hvilke aktiviteter der tilbydes. I år 
var der f. eks. Guldgravning, stafetter, Kon-
gens skattekammer, vandkampe, snobrøds-
bagning, rollespil m.m.
Lektiecafè er igen i år et tilbud vi giver 
børn fra 0. – 3. klasse i sfo- tiden. Der 
har børnene mulighed for, i stille og rolige 
rammer, at lave deres lektier, og få hjælp 
om nødvendigt.
Nu har vi så endnu engang lagt et skoleår 
bag os, og er i gang med et nyt.  Det bety-
der, at vi med stor glæde, modtager nye 
børn i både Myretuen og Kernehuset. For 
at gøre vores nye børn trygge, lægger vi 
stor vægt på, at lave aktiviteter i nærom-
rådet. 
Spændende og nye udfordringer byder sig 
fremover for Houlkær sfo, og vi vil glæde 
os til dem.

Güler og Nina Kernehuset

Nyt fra SFO'en
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HIF-økonomien igen på ret køl
Minus i kassen er hen over sommeren afløst af ”penge på bogen” 

Det er altid sjovest at kunne svare enhver 
sit. Også når man er en idrætsforening.
Sådan er det nu igen i Houlkær IF – men 
sådan var det unægtelig ikke for bare et 
halvt år siden. 
- Udgangspunktet da jeg kom til på gene-
ralforsamlingen i april var et stort minus i 
kassen – og en dynge af ubetalte regninger, 
som vi ganske enkelt ikke havde likviditet 
til at få bragt ud af verden, konstaterer den 
nye Houlkær IF-formand Ole Christensen.
En medvirkende årsag til den forbedrede 
økonomi er, at det i foråret lykkedes HIF at 
få afhændet tennisanlægget i Houlkær til 
Houlkærhallen. Ganske vist til en væsent-
ligt lavere pris, end anlægget stod bogført 
til i idrætsforeningens regnskaber.
En anden forklaring er – ifølge Ole Chri-
stensen – at de forskellige underafdelinger 
virkelig har forstået at ”spænde livremmen 
ind” i en for idrætsforeningen kritisk peri-
ode.
- Over hele linjen er der blevet vist stor 
økonomisk ansvarlighed og tilbageholden-
hed. Med dét resultat, at vi nu igen har 
”penge på bogen” – og mulighed for at 
betale vore regninger til tiden.
- Økonomien er stadig anstrengt – og 
vil formentlig være det mindst et års tid 
endnu. Men i forhold til hvordan situatio-
nen så ud for bare et halvt år siden – så går 
det langt bedre nu. Og vi begynder lige så 
stille at kunne se lys for enden af tunnelen, 
bemærker en synligt lettet HIF-formand.

Ny kasserer søges
En vigtig nøglefigur i hele den økonomiske 
genrejsning af Houlkær IF har været kas-
serer Lone Jul.
Hun trådte til sammen med Ole Christensen 
– netop da idrætsforeningen var allermest i 
knæ – og har siden været med til at få sat 
fornyet skik på HIF-økonomien.
På den baggrund er det også med stor 
beklagelse, formanden konstaterer, at 
idrætsforeningen nu igen står over for et 
skifte på kassererposten.
Presset af sygdom i den nærmeste familie 
har Lone Jul set sig nødsaget til at melde 
fra, og den resterende HIF-bestyrelse søger 
nu med lys og lygte efter en afløser.
- Ja, du kan sådan set godt kalde det et 
opråb: Vi står her og nu og har hårdt brug 
for en person med forstand på pengesager.
- Kassererposten er en vigtig post i en 
idrætsforening – men som vi efterhånden 
har fået stillet tingene an i Houlkær IF, er 
det ikke nødvendigvis nogen særlig ”tung” 
post.
- Antallet af ugentlige faktureringer er for-
holdsvis begrænset – og gennemsnitligt 
vil kassererjobbet vel kunne klares på fra 
en halv til en hel time om ugen, lyder det 
appellerende fra den nye HIF-formand.
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Slut med at betale kontingent 
pr. girokort

Houlkærhallen og Houlkær IF har i fællesskab anskaffet nyt it-system, som bl. a forventes 
at betyde mindre bureaukrati og bedre økonomisk overblik

Tendensen er den samme overalt: De ”gam-
meldags” girokort har igennem snart flere 
år været på retur – til fordel for dankort-
betaling via internettet.
På den baggrund kan det næppe heller 
forskrække ret mange, at det i fremtiden 
også bliver fremgangsmåden, når man skal 
betale kontingent til Houlkær Idrætsfor-
ening, booke en træningstid på den nye 
kunstgræs-fodboldbane eller tilmelde sig 
til Go’Nat Idræt.
I samarbejde med Houlkærhallen har Houl-
kær IF netop investeret i et nyt it-system, 
som i fremtiden bliver omdrejningspunktet 
for en stor del af medlemmernes kommu-
nikation med klubben. Økonomisk såvel 
som sportsligt.
It-systemet er udviklet af firmaet ”Klubmo-
dul” og anvendes i forvejen af en række 
andre danske idrætsforeninger.
I praksis klikker man sig ind på ”Klubmo-
dul.dk” via HIFs – og hallens – nuværende 
domænenavn på nettet: www.houlkaer.dk

På den nye – relancerede hjemmeside – 
skulle man gerne kunne finde alle relevante 
oplysninger om træningstider, spilletids-
punkter mv. 
Og så bliver det så altså også via hjemme-
siden, man i fremtiden skal melde sig til de 
forskellige idrætsaktiviteter i Houlkær – og 
betale sit kontingent. 
- På den måde skulle vi gerne slippe for 
en del af det nuværende bureaukrati med 
budgetopkrævning o.l. Samtidig med at vi 
så også får et langt bedre økonomisk over-
blik, fremhæver HIF-formand Ole Christen-
sen.
Endnu er man lokalt ikke helt klar til at 
sætte det nye it-system i drift.
- Men senest i løbet af oktober skulle vores 
gamle hjemmeside gerne være helt udfaset 
– til fordel for den nye – og langt mere 
avancerede - klubmodul-løsning, lyder det 
fra en forventningsfuld HIF-formand.

Houlkær Linedance Club
Starter ny sæson – se mere på www.houlkaerlinedanceclub.dk
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Karate er ikke kun for unge drenge
Opvisning indleder ny sæson i Viborg Shotokan Karate Klub mandag 23. september 

Et særligt ”voksenhold” for dem over 16 – 
og øget fokus på at lære pigerne i Houlkær 
selvforsvar.
Det vil være et par af nyhederne på pro-
grammet, når Viborg Shotokan Karate Klub 
mandag 23. september tager hul på sin 
anden sæson i Houlkærhallens festlokale.
Karateklubben, som i løbet af efteråret 
satser på at blive en del af Houlkær Idræts-
forening, foretog de første spæde karate-
spark i efteråret 2012, og som sæsonen 
skred frem, voksede medlemsskaren støt og 
roligt, så den nu tæller 16 lokale karate-
kæmpere.
- I starten oplevede vi et vist gennemtræk, 
men nu er vi efterhånden en fast skare, 
der træner mandag og onsdag fra kl. 18 
til 19.30.
- Indtil videre er de fleste drenge i alders-
gruppen fra syv til 16 år, men i den nye 
sæson vil vi bevidst fokusere mere målret-
tet på pigerne – og på de voksne. I håb 
om at vi ad den vej kan opnå en lidt større 
spredning i medlemsskaren.
- Vi vil rigtig gerne have flere piger med i 
klubben – og hvad de voksne angår… Ja, så 
er alderen bestemt ingen hindring.
- Træningen vil være individuelt tilret-
telagt, så man uden problemer kan være 
med. Uanset om man er 20, 36 eller over 
50, pointerer hoveddrivkraften bag Viborg 
Shotokan Karate Klub, den mangeårige 
karateudøver Ole Christensen.
I forbindelse med den første træningsaf-
ten 23. september vil nogle af klubbens 

mere erfarne medlemmer give opvisning, 
så eventuelle nysgerrige kan få et lidt bedre 
indtryk af, hvad karatesporten går ud på.
Og udstyr behøver man som nybegynder 
slet ikke at tænke på fra starten, understre-
ger Ole Christensen.
- Man skal bare møde op i sit sædvanlige 
sportstøj – og så er det i øvrigt gratis at 
prøve de første par gange, tilføjer han.

Træner Ole Christensen og Viborg Shoto-
kan Karate Klub tager mandag 23. sep-
tember hul på sæson nr. 2 i Houlkær. En 
sæson, hvor et af målene er at trække flere 
piger – og flere voksne karateudøvere – til. 
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Håndboldoptimisme 
– med forbehold

Her og nu mangler HIF Håndbold en U6-træner – og snart også en afdelingsformand

Det er bestemt ikke håndboldinteressen, 
det skorter på hos de yngre pigeårgange 
i Houlkær.
Det fik håndboldafdelingen i Houlkær IF et 
klart bevis for, da der i fjor ved denne tid 
meldte sig ikke færre end 18 piger til klub-
bens nyetablerede U6-hold.

Ved den lejlighed var der to friske fædre, 
som uden den store træner-erfaring sprang 
til – og sørgede for, at pigerne kunne 
få håndboldappetitten stillet i de vante 
rammer i Houlkærhallen.
- Og kunne det bare fortsætte på den 
måde – jamen, så ser det jo i virkeligheden 
ganske lovende ud for håndbolden i Houl-
kær, bemærker Rikke Johansen fra HIFs 
håndboldafdeling.
Problemet er bare, at der endnu ikke har 
meldt sig en træner til at tage sig af den 
nye generation af lokale håndboldtalenter.
På den baggrund er Rikke Johansen og den 
øvrige håndboldbestyrelse i øjeblikket i fuld 
gang med at sondere terrænet for even-
tuelle U6-træneremner - bl. a. via denne 
artikel i Houlkær Nyt.
- Vi har i forvejen et U8-, et U10- og et 
U12-hold – og kan vi så oven i købet også 
få et nyt U6-hold op at stå, så begynder 
det pludselig igen at ligne noget for hånd-
boldafdelingen, som ellers næsten var ved 
at gå i sig selv på et tidspunkt.
- Men med tre store klasser på hver skole-
årgang så burde der også være basis for at 
tilbyde ungdomshåndbold i Houlkær, vur-
derer Rikke Johansen.
Sammen med Jeanette Bromerholm, Lone 
Kit Møller og formand Lone Møller Jørgen-
sen udgør hun den aktuelle håndboldbesty-
relse i HIF – og som nyt bestyrelsesmedlem 
er Rikke Johansen på ganske mange punk-

Et af de sportslige højdepunkter i den 
forgangne håndboldsæson var at HIFs 
U10-piger nåede helt frem til finalen ved 
Intersport Cup’en i Struer. Her er de stolte 
sølvmedaljevindere: bagest fra venstre 
træner Simone Cramer-Kluw, Maja, Jose-
fine og Emilie. I midten fra venstre Jose-
fine, Jenny og Ida og i forgrunden Zena.
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ter blevet positivt overrasket over tingenes 
tilstand i afdelingen.
- Vi oplever faktisk en rigtig fin sponsorop-
bakning, som bl. a. giver os mulighed for 
at tilbyde klubdragter til spillerne.  Vi tjener 
fast cirka 15.000 kroner om året ved at 
sørge for indkvartering og morgenmad til 
spillerne i forbindelse med det store SIK-
stævne. Og rent sportsligt kunne vi bl. a. 
i den forgangne sæson glæde os over et 
U10-hold, som blev puljevindere og nåede 
finalen ved Intersport Cup’en i Struer, 
fremhæver hun.
Igen i denne sæson satser håndboldafde-
lingen i HIF på at sende et par hold af sted 
til cup-stævne i Struer i september – og 
derudover har klubben også lagt billet ind 
på tre hjemmestævner i den kommende 
vinter. Stævner, som er med til at skabe 

liv i den hjemlige idrætshal – og som også 
kaster en ganske god skilling af sig.
Sammenfattende er der således bestemt 
grobund for optimisme på håndboldafde-
lingens vegne.
Især da hvis det lykkes at finde en træner 
til U6-pigerne – og det samtidig lykkes at 
finde en afløser for håndboldformand Lone 
Møller Jørgensen, som i god tid i forvejen 
har bebudet sin afgang på et afdelings-
møde 1. oktober kl. 18.30 i Houlkærhallen. 
- Som det ligger i øjeblikket, er der ingen 
af vi tre andre i håndboldudvalget, der er 
interesserede i at overtage formandsposten. 
- Men vi regner med at indkalde til et foræl-
dremøde forud for mødet i afdelingsbesty-
relsen – og satser så i øvrigt på, at dét kan 
være med til at bringe nye formandsemner 
på banen, nævner Rikke Johansen.

Piger til U8 fodbold søges
Er du født i 2006 og kunne tænke dig at prøve at spille pige-fodbold.
Vi er 6 "tøzer" fra Houlkær og Overlund der pt. træner sammen med HIF's U8 drenge, men 
vi kunne godt tænke os at være flere. Vi træner hver mandag kl. 18.00 til 19.00.
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Badmintonspillere sikrer 
fuld hal-belægning

I bedste fald bliver vinterens aktivitetsniveau i Houlkærhallen endda et lille nøk bedre end 
i forrige vintersæson

Kan Houlkær IF overhovedet fylde Houl-
kærhallen med aktiviteter, efter at klubbens 
basketballafdeling er rykket til midtbyen? 
Eller kan det måske blive aktuelt også at 
lade andre klubber få adgang til trænings-
tiderne i Houlkær?
Så sent som i forbindelse med Houlkærhal-
lens repræsentantskabsmøde i foråret var 
det spørgsmål, der lå og lurede lige under 
overfladen.
- Men heldigvis, konstaterer halbestyrelses-
formand Jens Johansen, så lader det ikke 
til, at bekymringerne har været begrundede 
hvad angår indendørssæsonen 2013/2014:
De haltider, som basketballafdelingen tidli-
gere lagde beslag på, er nu blevet overtaget 
af de HIF-badmintonspillere, der tidligere 
holdt til i gymnastiksalen på Houlkærsko-
len.
- Og som helhed tegner belægningen i 
Houlkærhallen dermed til at blive status 
quo. Ja, måske oven i købet et lille nøk 
bedre end i forrige vintersæson, vurderer 
Jens Johansen.
HIFs tidligere klublokale i nordenden af 
hallen er i sommerens løb blevet inddraget 
som en del af den kommende fritidsgård i 
Houlkær.
I stedet er der nu blevet indrettet et – 
noget mindre – klublokale i hallens tidli-
gere mødelokale mod øst.
En anden synlig forandring i og omkring 
Houlkærhallen er, at der - hen over som-

meren - er blevet ryddet ganske effektivt 
op i det buskads, der tidligere dannede 
barriere mellem fodboldbanerne og hallens  
omklædningsrum.
- Vi greb chancen, nu da der alligevel var 
store gravemaskiner i området, og fik dem 
til at rykke den gamle beplantning op. 
- I stedet er der nu sået græs på arealet 
mellem omklædningsrummene og fod-
boldbanerne. 
- Det giver bedre udsyn over hele fod-
boldanlægget – og samtidig kan det måske 
også være med til at dæmme op for de 
små-rapserier, som vi – desværre - ind 
imellem har oplevet fra omklædningsrum-
mene.
- Nu er det i hvert fald blevet gjort betyde-
ligt svære for tyvene at arbejde i ubemær-
kethed, noterer Jens Johansen.
Inden den nye indendørssæson for alvor 
går i gang satser Houlkærhallen også på 
at få renoveret fliseområdet ved indgangs-
partiet.
- Mange af de gamle fliser er lige så stille 
ved at løsne sig og forvitre.
- Dem får vi nu skiftet ud – samtidig med 
at vi får etableret niveaufri adgang, så 
kørestolsbrugere selv kan køre ind og ud 
af hallen.
- Resultatet skulle gerne blive et indgangs-
parti, som – i samme hug - både bliver mere 
handicapvenligt – og betydeligt pænere at 
kigge på, forklarer Jens Johansen. 
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Ny sognepræst ansat
Enigt menighedsråd pegede på Kristine Jersin blandt et felt på i alt 17 ansøgere 

Houlkær Kirkes nye sognepræst hedder Kri-
stine Jersin.
Det har kirkeminister Manu Sareen netop 
officielt konfirmeret, og dermed er der sat 
punktum for et ansættelsesforløb, som gik 
i gang allerede før sommerferien, da for-
gængeren Karsten Høgild takkede af for at 
rejse østpå til et nyt præstembede i Åbyhøj.
Den nye sognepræst i Houlkær er 43 år 
gammel. Hun er mor til to drenge på hhv. 
14 og 16 år, og hun kommer fra en stilling 
som landsbypræst i Øster Hornum lidt syd 
for Aalborg.
Kristine Jersin er teologisk kandidat fra år 
2000 – og to år senere blev hun ansat i sit 
nuværende embede i det himmerlandske.
Som præst i Øster Hornum har hun været 
aktivt involveret i Kirkens Korshærs lokale 
genbrugsbutik, i det lokale FDF-arbejde og 
i bestyrelsen for den nu nedlagte Støvring 
Højskole, og tidligere har Kristine Jersin bl. 
a. også arbejdet som frivillig i Kirkens Kors-
hærs Nattjeneste.
I alt var der 17 ansøgere til jobbet som sog-
nepræst i Houlkær.
Heraf endte der med at være tre, som blev 
indkaldt til at prøveprædike.
- Og blandt de tre var det et fuldkommen 
enigt menighedsråd, der indstillede Kristine 
Jersin som vores favoritkandidat, betoner 
menighedsrådsformand Carsten Marcussen.
På forhånd havde man i Houlkær Menig-
hedsråd frygtet, at ansættelsen af Karsten 
Høgilds efterfølger kunne udvikle sig til en 
temmelig langstrakt affære.

- Men jeg synes faktisk, man i dette til-
fælde må rose Kirkeministeriet – og de kir-
kelige myndigheder i øvrigt – for at have 
arbejdet beundringsværdigt hurtigt, lyder 
det anerkendende fra Carsten Marcussen.
Ansættelsen af Kristine Jersin som ny sog-
nepræst i Houlkær sker officielt med virk-
ning fra 15. oktober.
To dage forinden bliver Kristine Jersin ved 
en festgudstjeneste i Houlkær Kirke indsat 
i sit nye embede af domprovst Thomas 
Frank.

43-årige Kristine Jersin bliver søndag 13. 
oktober indsat som ny sognepræst i Houl-
kær af domprovst Thomas Frank. 
Foto: Øster Hornum Kirkes hjemmeside
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Sogneaften

Arrangementer

Torsdag den 10. oktober kl. 19.30.
Tro og magt i Det Hellige Land ved Peter Lodberg, dr. teol. og lektor ved Århus Uni-
versitet
Der lever 100.000 kristne i Israel og 50.000 kristne på Vestbredden. Peter Lodberg vil for-
tælle om de kristne palæstinenseres historie og siruationen i dag. Selv om de kristne palæ-
stinensere udgør et mindretal har deres ønske om demokrati fået medvind i kraft af det 
arabiske forår i landene omkring dem. Peter Lodberg vil give flere eksempler på, hvordan 
religion og historie benyttes til at udlægge konflikten mellem israelere og palæstinensere på 
måder, så den er svær at løse.

Sogneaften tirsdag den 5. november kl. 19.30.
"De måske kristne" ved Iben Krogsdal.
Iben Krogsdal er forfatter og religionsforsker. Hun har undersøgt danskernes opfattelser af 
kristendom ud fra deres egne historier og på baggrund der af, er udkommet bogen "De 
måske kristne", der omhandler psykologiseringen af nulevende menneskers tro. I foredraget 
beskrives ligeledes, hvordan menneskers opmærksomhed over generationer har vendt sig 
indad, og hun stiller særlig skarpt på den nye spiritualitet, der vinder frem i disse år.

Tirsdag den 17. september kl. 19.30
De seks folkekirker i Viborg by byder på et dødsensalvorligt 
comedy show med skuespilleren Claus Damgaard.
I 200 året for filosoffens fødsel forholder Claus Damgaard 
sig til Søren Kierkegaards tanker om livet og om det at være 
menneske.
Med vor tids store fokus på idealer og selvhjælpsbøger gør 
Claus Damgaard op med, at mestring af livet handler om 
intellektuelt at tilegne sig viden, men om at finde ind til det, 
som Kierkegaard kalder den sande intuition og den sunde og 
ægte følelse.
Kierkegaards forfatterskab skal praktiseres. Det har så utroligt 
meget at byde på, hvis man vil være bedre til at hengive sig 
til livet: "Kun den, der virkelig kan elske, kun han er et Men-
neske." (Gjentagelsen)
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Sogneeftermiddag
 
Torsdag den 19. september kl. 14.30
"Livshistorier i ord og billeder"
Det humoristiske foredrag vidner om vilje, medmenneskelighed og kunsten at blive borgme-
ster i en stor kommune med en angstsygdom i bagagen. Johannes Steensgaard er opvokset 
i Viborg, har været aktiv i Houlkær og sad 20 år i Viborg Byråd, heraf de 12 som borgmester.

Torsdag den 24. oktober kl. 14.30.
Hvorfor straffer vi og hvordan? ved fængselsbetjent Jens Christian Fjelde.
Jens Chr. Fjelde er ansat ved Statsfængslet Midtjyllands afdeling, Kærshovedgaard ved Ikast, 
og vil denne eftermiddag fortælle om alle de nye straffeformer der er kommet inden for de 
sidste par år. Vi vil desuden høre om hverdagens problemer i et moderne statsfængsel, der 
rummer 150 indsatte - et af landets største, og som i bund og grund er et spejlbillede af 
det danske samfund.

Torsdag den 21. november kl. 14.30.
"Fortællinger om kærlighed" ved Anne Røndal Kjeldsen, sognepræst i Engesvang.
"... kærligheden er det stærkeste grundstof, der findes. Den er den kraft, der driver livets 
hjul frem og forhindrer, at vi styrter ned i den grå meningsløshed." Sådan formulerer den 
islandske forfatter, Jon Kalman Stefansson kærlighedens betydning i vore liv. Og det er vel 
af samme grund, at kærlighedsfortællinger kan blive ved med at optage os livet igennem 
og aldrig mister deres tiltrækning. Dog er det, som om historierne fra vores egen kulturkreds 
rører os mest - fordi vi nemmere spejler os i dem. Vi genkender noget - også selv om de 
foregår i tidligere tider. Således vil der denne dag blive fortalt historier om kærlighedens veje 
og vildveje med rødder i det nordiske og med hjælp fra store nordiske forfattere.

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
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Er du alene-mor eller -far 
var dette her måske noget for dig!

Vi ved allerede, at der er nogle, der har lyst til at mødes en gang imellem og spise sammen.
Ideen opstod efter en spagettigudstjeneste, mens vi sad og spiste pasta og kødsovs med 
gulerødder og tomater: "Hvor er det rart at sidde her og spise sammen med andre børn og 
andre voksne," var der en mor, der udbrød. Sædvanligvis var der kun hende og hendes barn 
ved middagsbordet.
Pernille Lund fra menighedsrådet og undertegnede, Tove Kallestrup, sognemedhjælper, har 
med ovenstående udtalelse som udgangspunkt tænkt lidt videre.
Jer, der allerde har givet udtryk for, at I kunne tænke jer at være med, og jer, der nu læser 
om det for første gang, og som her ved bliver lidt nysgerrige, er velkommen til at møde op 
i Houlkær Kirke tirsdag den 8. oktober kl. 17. Denne første gang, vil maden være lavet, 
men man kunne jo efterfølgende skiftes til at lave den - måske. Vi kunne synge og lege, 
høre små historier og bibelhistorier - være lidt kreative måske .... Kom selv og vær med til 
at finde på! Hav gerne tænkt nogle tanker herom i forvejen.
Dette her kunne måske udvikle sig til et fællesskab, hvor børn og voksne knytter bånd med 
andre børn og voksne, hvor man drøfter udfordringer med nogle, der står med de samme, 
og hvor man kan dele små og store oplevelser med hinanden.
Første gang vil være gratis, men efterfølgende vil det koste lidt. Vel mødt!
Tove Kallestrup.

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.
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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.

Kirkekoncerter
Søndag den 29. september kl. 15.00
Som omtalt i sidste nummer af Houlkær Nyt kommer én af Danmarks absolut bedste pia-
nister til Houlkær og giver koncert på kirkens flygel. Programmet er nu aftalt: Christina 
Bjørkøe spiller de første 12 af Chopins Præludier, musik som han komponerede på klosteret 
Valdemosa på Mallorca. Desuden en perlerække af Carls Nielsens klaverstykker og endelig 
Schumanns stort anlagte fantasi i C-dur. Til denne koncert tages en beskeden entré på 50 
kr.

Søndag den 27. oktober kl. 15.00 
Dansk kirkemusik for orgel og sangstemme fri entré. 
Houlkær Kirkes Pigekor, Katrine Justesen, sang og Jens Christian Hansen, orgel
I ”Spil Dansk” – ugen skal vi høre nyere danske salmer og orgelmusik, men denne gang vel 
at mærke ikke rytmiske salmer, men melodier, som bygger på den klassiske tradition, blot i 
nyere tonesprog.
Katrine Justesen, som p.t. er organistvikar i Asmild kirke og dertil ofte fungerer som kirke-
sanger i Houlkær Kirke, synger salmer af Finn Høffding, Richard Sennels, Asger Pedersen, 
Peder Holm og Jens Chr. Hansen, 
Desuden synger Houlkær Kirkes Pigekor nyere danske motetter, og Jens Chr. Hansen spiller 
orgelmusik af bl.a. Richard Sennels.

Søndag den 24. november kl. 15.00 
Martin Schuster, trompet og Jens Chr. Hansen orgel. Fri entré
Martin Schuster er solotrompetist i Aarhus Symfoniorkester og lærer ved Det Jyske Musik-
konservatorium, og dertil en flittig koncertgiver og ofte medvirkende ved kantater og ora-
torieopførelser, herunder Händels ”Messias”.
Ved denne koncert spiller Martin Schuster musik af Purcel, Viviani og Händel, akkompag-
neret på orgel af Jens Chr. Hansen, som desuden spiller barokmusik af Dandrieu og Bach.
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Houlkær Kirkes Pigekor på Island
11 piger fra kirkens pigekor samt 3 voksne 
ledere har i sommerferien haft en forry-
gende tur til Island. Koret havde på forhånd 
fået lov at medvirke ved søndagens guds-
tjeneste i den kæmpestore Halgrimskirke i 
Reykjavik, og fik efterfølgende megen ros. 
Desuden sang koret en koncert på et af 
byens plejehjem. 
Dagen efter gik turen i bus tværs over 
Island, hvor vi så det 1000 år gamle ting-
sted Thingvallir, det særprægede Geysir-
område, det storslåede vandfald Gullfoss 
og ikke mindst det barske og øde, månelig-
nende landskab midt på Island.

I Dalvik gav koret en lille koncert på byens 
nye kulturhus, en stor koncert i Dalvik 
kirke, og naturligvis sang koret også for 
beboerne på plejehjemmet. Desuden blev 
der tid til at ride på islandske heste og sejle 
ud på fjorden, næsten oppe ved polarcirk-
len, og se de kæmpestore pukkelhvaler og 
de legesyge delfiner under midnatssolen.
Tak til Houlkær Kirkes Menighedsråd og 
kirkens forårsmarked, som har støttet kor-
rejsen økonomisk.
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Fra Rom skriver 
sognepræst Lotte Martin Jensen 

om Krise og Håb
De fleste ved vist, at det ikke kører så godt 
for Italien for tiden. Især diverse regerings-
kriser og retssagerne mod Silvio Berlusconi, 
partileder og tidligere regeringsleder, har 
tiltrukket sig opmærksomhed.
Men problemerne for den almindelige ita-
liener er mange flere og meget mindre far-
verige end Berlusconi.
Arbejdsløsheden er enorm, især blandt de 
unge. Da understøttelse, som vi kender 
det for nyuddannede, ikke findes, bliver de 
boende hos deres forældre, der i parentes 
bemærket, har pligt til at forsørge dem!
Et andet stort problem er de, der ikke får 
deres kontrakter forlængede (rigtig mange 
italienere arbejder på tidsbegrænsede kon-
trakter).
I den gruppe finder vi de ny-fattige. Ganske 
almindelige lærere, kontorfolk, industriar-
bejdere osv.
Da understøttelse eller evt. kontanthjælp, 
som vi kender det, ikke er en mulighed, 
falder stadig flere hele vejen ned ad den 
sociale rangstige, og hvis de ikke har fami-
lie til at hjælpe sig, står de pludselig i køen 
udenfor folkekøkkenet sammen med stadig 
flere fattige pensionister, mere eller mindre 
legale indvandrere, psykisk syge og hjem-
løse.
En barsk historie ikke mindst for børnene.

Gennem dem og fortællingerne om dem 
- og måske især fordi de ligner hr. og fru 

Rossi i skræmmende grad(?) er krisen nær-
værende i alle medier og i samtalerne folk 
imellem.
Gennemsnitsitalieneren spinker og sparer, 
og der er ikke noget der tyder på, at det 
bliver bedre foreløbig, så den kollektive 
depression bliver stadig dybere.

Men hvor er kirken i alt dette her?
Jo, den kommer mere og mere på banen 
både på det rent fysiske plan med forskel-
lige former for folkekøkkener og madudde-
ling, uddeling af tøj osv., men med den nye 
pave Francesco har den også fået en mere 
tydelig stemme.
Francesco kaldes allerede folkets pave.
Han er ikke bange for at tale magten eller 
for den sags skyld dele af den offentlige 
mening, midt imod.
Der var f.eks. nogle stramme miner, da han 
tog til Lampedusa for at vise sin solidari-
tet med de mange flygtninge. Det vakte en 
del bestyrtelse, også fordi han nægtede at 
lade sig transportere i et af statens officielle 
luksus fly, og i stedet købte billetter til den 
ordinære afgang med Al Italia.
Francesco taler ikke kun med munden!
Men med hele sig selv og han har meget 
på hjertet, så meget at han har nægtet at 
holde ferie, hvilket så også har givet pro-
blemer, fordi de handlende i pavernes ferie 
by Castel Gandolfo, i den grad mangler 
omsætning!
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Omdrejningspunktet i Fransescos taler og 
prædikener er håb, fællesskab, ligeværd, til-
givelse og forsoning. Og hans tale på yderst 
jævnt italiensk går lige ind. Jeg oplevede 
det en onsdag, hvor han talte om rollerne i 
kirken og understregede, at ingen kan und-
væres, at der ikke er forskel på nonnen, tig-
geren eller paven i forholdet til Gud.
Han er helt bogstaveligt i øjenhøjde med 
sin menighed - derfor går der nogle gange 
kuk i etiketten, når han lader sig standse 
af folk og tager sig tid til at tale med dem, 
velsigne dem eller simpelthen gi' en kram-
mer.

Midt i et samfund, hvor folk er trættet til 
marven af at vende hver cent og samtidig 
se politikerne køre rundt i store biler, (alle, 
selv ham på det yderste parlamentsmandat, 
har nemlig tjenestevogn med chauffør), 
slippe godt fra diverse former for svindel 
og bedrag og i det hele taget leve i en helt 
anden virkelighed.
Lige her byder folkets pave ind med at 
andet bud på, hvordan man kan leve. Og 
at folk er vilde med det, kan man bl.a. se 
på billedet her. 
Vi ser top 5 salgslisten i en absolut ukirke-
lig boghandel, hvor paven ligger nr. 1 og 
bogen om ham nr. 2.

Det var en lille situationsrapport fra Rom, 
hvor livet går videre, både på bunden, på 
Peters Pladsen, i retssalene og i den helt 
almindelige familie, der indretter sig efter 
omstændighederne - og oftere og oftere i 
trods, men det er en anden historie. 
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HOULKÆR KIRKEGudstjenester

September

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

29. september 18. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Aage Nielsen

Oktober
6. oktober 19. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Aage Nielsen

13. oktober 20. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
indsættelse af ny kbf. sognepræst Kristine 
Jersin

20. oktober 21. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

27. oktober 22. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

November
3. november Allehelgensdag
kl. 10.30 Kristine Jersin og Lotte Martin 
Jensen
kl. 14.00 særgudstjeneste for familier, der 
har mistet børn og unge ved Lotte Martin 
Jensen

10. november 24. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

17. november 25. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

24. november Sidste søndag i kirkeåret
kl. 10.30 Kristine Jersin
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DET SKER...

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

23/9  kl. 18  Træningsstart og opvisning i Viborg Shotokan Karate Klub. Houlkærhallen

24/9 kl. 19-21.30  Forældremøde for Houlkærskolens forældrekreds, Viborg Gymnasium og Hf.

26/9 kl. 10-11  Grundlæggende introduktion til computer og mus. Houlkær bibliotek 

29/9 kl. 15  Klaverkoncert med Christina Bjorkoe. Houlkær Kirke

1/10 kl. 18.30  Afdelingsmøde i Houlkær IFs håndboldafdeling. Houlkærhallen.

8/10 kl. 17  Sammenkomst og fællesspisning for alenemødre og –fædre med børn. Houlkær Kirke.

10/10  kl. 10-11  Internet for begyndere. Houlkær bibliotek 

13/10  kl. 10.30  Indsættelse af Houlkærs nye sognepræst Kristine Jersin. Houlkær Kirke

24/10  kl. 10-11  Introduktion til NemID og Borger.dk. Houlkær bibliotek 

24/10  kl. 14.30  Sogneeftermiddag ved fængselsbetjent Jens Christian Fjelde, Houlkær Kirke

27/10  kl. 15  Koncert med Houlkær Kirkes Pigekor,

7/11  kl. 10-11  Grundlæggende introduktion til computer og mus. Houlkær bibliotek 

8/11  kl. 11  Gåtur i Houlkær med Viborgs bydelsmødre. Houlkær Bibliotek

21/11  kl. 10-11  Internet for begyndere. Houlkær bibliotek 

21/11  kl. 14.30  Sogneeftermiddag ved sognepræst Anne Røndal Kjeldsen, Engesvang. Houlkær Kirke

24/11  kl. 15  Koncert med Martin Schuster (trompet) og Jens Chr. Hansen (orgel). Houlkær Kirke

1/12  kl. 11  Gåtur i Houlkær med Viborgs bydelsmødre. Houlkær Bibliotek

5/12  kl. 10-11  Introduktion til NemID og Borger.dk. Houlkær bibliotek


