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Tredje gang blev lykkens gang
Borgermøde med politikerne endte med at blive en fyraftensforestilling

Så lykkedes det endelig
Efter to aflysninger havde Initiativgrup-
pen Houlkær i tredje forsøg held til at få 
gennemført det traditionelle, årlige bor-
germøde med repræsentanter for byrådets 
partier.
Mødet blev afviklet som et fyraftens-
møde – som optakt til Initiativgruppens 
ordinære repræsentantskabsmøde 28. 
februar – men umiddelbart er det nok ikke 
en model, der kalder på en gentagelse. 
Kun cirka 20 Houlkær-borgere dukkede op 
til mødet med de fire byrådsrepræsentan-
ter: socialudvalgsformand Aase Kubel Høeg 
(Venstre), kulturudvalgsformand Per Møller 
Jensen (Socialdemokraterne), miljøudvalgs-
formand Inger Jakobsen (SF) samt Ken-

neth Mortensen fra Det Radikale Venstre. 
Til sammenligning var der et halvt hun-
drede interesserede, der var mødt frem, da 
borgermødet oprindelig skulle have været 
afholdt i slutningen af januar. Ved den 
lejlighed måtte de fremmødte imidlertid 
traske hjem igen med uforrettet sag, fordi 
politikerne ikke kunne løsrive sig fra et 
byrådsmøde, som viste sig at trække bety-
deligt længere ud end forventet.
Traditionen tro var det ikke mindst de 
trafikale forhold i området, der kom til at 
præge debatten, da det endelig lykkedes at 
få sat de lokale politikere stævne på Houl-
kærskolen.
Læs mere om borgermødet på de kom-
mende sider. 

Årets politikerpanel på Houlkærskolen: Fra venstre socialudvalgsformand Aase Kubel Høeg 
(Venstre), kulturudvalgsformand Per Møller Jensen (Socialdemokraterne), miljøudvalgsfor-
mand Inger Jakobsen (SF) samt Kenneth Mortensen fra Det Radikale Venstre.
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Asfalt står ikke øverst på 
den politiske dagsorden

Vejinvesteringer i Houlkær har lange udsigter – at dømme efter borgermødet i februar 

Man tager 64 nye byggegrunde. Sælger 
dem til en ”overpris” på et par hundrede 
tusinde kroner  stykket, og ”Hokus-pokus” 
har man 10-15 millioner, som man pas-
sende kunne bruge til at udbygge vej- og 
stisystemerne i Houlkær-området.
Besnærende lød det, da Stig Jensen fra 
Initiativgruppen på det årlige borgermøde 

med politikerne slog til lyd for, at kommu-
nens ekstraindtægter ved grundsalget i det 
nye udstykningsområde ”Palleshøje” med 
rette bør kanaliseres tilbage til området, så 
infrastukturen i Houlkær igen kommer til 
at stå i et rimeligt forhold til indbyggertal-
let.

Stig Jensen forsøgte med en række billedeksempler at illustrere nogle af de trafikproblemer, 
Houlkær-borgerne møder i det daglige. Uden at det dog umiddelbart udløste politiske til-
sagn om forestående vejinvesteringer.  
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En påtrængende trafiksikring af Houlkær-
vej, Søbakken og Røddingvej/Nørremøllevej. 
En landskabssti øst om Houlkær-Overlund 
og en omfartsvej uden om Bruunshaab til 
Rindsholm er blot nogle af de vejprojekter, 
som efterhånden har stået på Initiativgrup-
pens ønskeliste i adskillige år.
Men at dømme efter de politiske udmel-
dinger på borgermødet i februar, bliver det 
nok heller ikke de nærmeste par år, kom-
munen sætter turbo på vejinvesteringerne i 
Houlkær-området.
Økonomien i den nye Viborg Kommune er 
i øjeblikket så anstrengt, at økonomiud-
valget netop har besluttet at gennemføre 
besparelser for 20 millioner kroner over en 
bred front.
- Og havde vi ikke haft merindtægterne fra 
grundsalget at stå imod med, skulle I bare 
se, hvor drastiske besparelser vi så havde 
været nødt til at gennemføre, lød det adva-
rende fra kulturudvalgsformand Per Møller 
Jensen (S).
Heller ikke fra de tre øvrige paneldeltagere 
var der umiddelbart opbakning at hente til 
de foreslåede vej- og stiprojekter i Houl-
kær-området.
- Når jeg ser på hvor mange penge, vi lige 
nu står og mangler, er det måske ikke lige-
frem cykelstier, jeg vil prioritere højst i de 
kommende par år, fastslog socialudvalgs-
formand Aase Kubel Høeg (V).
Og også fra Kenneth Mortensen (R) var 
udmeldingen, at det nok ikke lige er asfalt 

og rengøring, der står højst på den lokal-
politiske dagsorden i 2008. 
Samme Kenneth Mortensen kunne dog 
på borgermødet oplyse, at det politisk er 
besluttet at gennemføre en trafiktælling, 
som muligvis på sigt kan være med til at 
styrke argumenterne for en omfartsvej øst 
om søerne.
- Formålet med trafiktællingen er at få 
fastslået, hvor mange af de trafikanter, som 
kører gennem byen i morgentimerne, der 
bagefter sætter kursen østpå mod Århus.
- Dermed får vi forhåbentlig et langt bedre 
beslutningsgrundlag, end vi har i dag, vur-
derede han. 
Én ting er i hvert fald helt sikker.
Kommunale vejinvesteringer i 10-15 millio-
ners klassen skal Houlkær-området næppe 
gøre sig håb om lige med det første.
Derfor lød der også fra politikerpanelet en 
generel opfordring til, at Houlkær-borgerne 
lokalt sætter sig sammen og får oplistet 
vejønskerne i en prioriteret rækkefølge.
- Kort fortalt handler det om, at I sætter jer 
ned og kigger på hele den lange række af 
forslag, I har – og så giver byrådet et klart 
signal om, hvor det er, vi i første omgang 
skal satse skattekronerne.
- Det var dét, der skete, da vi for nogle år 
siden for alvor fik sat tryk på i forhold til 
udbygningen af Houlkær-centeret, og dét 
bør også være modellen denne gang, lød 
rådet fra Per Møller Jensen. 
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vej, men i mere generelle vendinger kom 
han kommunens park- og vejafdeling lidt 
til undsætning.
- Nogle gange, når kommunen kritiseres, 
kan det nemt få karakter af, at dét, vi fore-
tager os, er det rene ”Knold og Tot” – og 
at vore ansatte nærmest render rundt ”med 
hovedet under armen”.
- Men det er altså ikke ”ond vilje”, der styrer 
indsatsen, benyttede Per Møller Jensen lej-
ligheden til at understrege. 

Cykelsti slutter brat
”Hul i hovedet” mener beboere langs Skaldehøjvej   

Mens alle andre beboere langs den stadig 
mere befærdede Skaldehøjvej kan færdes 
på cykelsti til og fra Houlkærskolen, er 
situationen anderledes for beboerne i nr. 
50-78. De må nøjes med at kigge længsels-
fuldt efter stiforbindelsen, som slutter brat 
– små hundrede meter, inden den opnår 
forbindelse med deres stikvej.
- Det virker da fuldstændig hul i hovedet, 
at børn skal sendes ud på Skaldehøjvej, 
hvor bilerne uhyre sjældent kører under 
60 km/t. Blot fordi kommunen har und-
ladt at anlægge de sidste få meter cykelsti, 
lød kritikken fra Helene Roager på Initia-
tivgruppen Houlkærs traditionelle, årlige 
borgermøde med politikerne.
Ingen af de fire politikere i panelet kunne 
på stående fod give en fornuftig forkla-
ring på, hvorfor det forholder sig, som det 
gør, men den radikale Kenneth Mortensen 
medgav, at det umiddelbart virker ”helt 
fuldstændig tumpet”, at cykelstien ikke er 
blevet ført igennem til de sidste, nye par-
celhuse langs Skaldehøjvej.
- For mig lyder det som om, der må være 
tale om en kikser, og jeg kan derfor kun 
opfordre de berørte beboere til at tage et 
billede af stedet – og sende det til teknisk 
forvaltning. Jeg kan næsten ikke forestille 
mig andet end, at der må være tale om en 
fejl, lød vurderingen fra den radikale panel-
deltager.
Kulturudvalgsformand Per Møller Jensen 
(S) kommenterede ikke konkret kritikken af 
den afstumpede cykelsti langs Skaldehøj-

Her slutter cykelstien. Små hundrede meter 
før den opnår forbindelse til den sidste af 
de stikveje, der munder ud i Skaldehøjvej. 
Det virker fuldstændig ”hul i hovedet”, 
mener de lokale beboere. 
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Intet nyt om Søbakken
Kritik af trafikkaos fik lov at stå uimodsagt på borgermøde 

- Jeg fatter simpelthen ikke, at kommunen 
har kunnet lave sådan en vej-løsning. Det 
er rent ud sagt et forfærdeligt kaos. 
Ordene er Flemming Gundersens, og som 
mange i Houlkær utvivlsomt vil kunne 
nikke genkendende til, var det trafikforhol-
dene på Søbakken, han hentydede til i sit 
indlæg på Initiativgruppens borgermøde på 
Houlkærskolen.
- Søbakken er slet ikke beregnet til at 
håndtere de mange biler, som benytter 
vejen som gennemkørselsvej fra Nørremøl-
levej til Houlkærvej. Jeg bebrejder sådan 
set ikke trafikanterne, for vi mennesker er 
nu engang sådan indrettet, at vi altid kører 
den nærmeste vej, hvis vi kan komme til 
det. Men hvordan kommunens vejteknikere 
har forestillet sig, at Søbakken skulle kunne 
bære den nuværende trafikbelastning – det 
må man da virkelig undre sig over.
- På den øverste strækning har Søbakken jo 
stort set kun karakter af en brandvej, men 
når man spørger kommunens teknikere, 

hvornår de har tænkt sig at lave forholdene 
om, får man stort set kun nogle tågede 
forklaringer, konstaterede en lettere hoved-
rystende Flemming Gundersen.
Heller ikke på borgermødet var der nogle, 
som på en overbevisende måde kunne 
argumentere for den trafikpolitiske visdom 
i den måde, tingene er indrettet på i dag.
De fire politikere i panelet undlod fornuf-
tigvis helt at kommentere spørgsmålet, og 
fyraftensmødets ordstyrer, Henning Bruun-
Schmidt, kunne for sin del kun give Flem-
ming Gundersen ret i hans beskrivelse af de 
trafikale forhold på Søbakken.
- Efter at have boet på Engbakkevej i 12 år 
kender jeg kun situationen alt for godt, og 
efter min mening er der kun én løsning på 
problemet: at lukke Søbakken for gennem-
kørende trafik og så sørge for, at trafikken i 
stedet bliver ledt ud på omfartsvejen.
- Men det er altså ikke en løsning, man 
bliver ubetinget populær på at bringe på 
bane, føjede Henning Bruun-Schmidt til.
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Benzintank bliver til bageri
Ny ejer håber at kunne åbne bagerforretning i Houlkær til sommer

”Det ligner jo et foto fra Hviderusland”. ”Ja, 
eller måske snarere fra Rumænien”.
Sarkasmen var ikke til at tage fejl af, da 
billedet af den tidligere Shell-tank tonede 
frem på lærredet under borgermødet i 
Houlkær i februar, men inden længe skulle 
der være håb om, at bebyggelsen på hjørnet 
af Odshøjvej og Houlkærvej igen kommer 
til at vække associationer i retning af mere 
hjemlige himmelstrøg.

Pr. 1. marts har Bachgruppen solgt ejen-
dommen til bagermester Kaj Antonsen, 
Skals, og hvis alt går efter planen håber den 
nye ejer at være klar til at åbne bagerfor-
retning i Houlkær 1. juli.
- Det eneste, der bliver tilbage af den 
gamle bygning, er i realiteten taget og de 
tre ydermure. Resten står over for at skulle 
totalrenoveres, bebuder han.
Sammen med sin kone, Majbritt har Kaj 
Antonsen i snart 18 år drevet ”Skals Bageri 
og Døgnbutik”, men ideen om at forlægge 
aktiviteterne til Houlkær er ikke af ny 
dato.
Allerede i forbindelse med renoveringen af 
Houlkærcenteret i 2003 var han på nippet 
til at tage springet. Dengang blev det 
ved overvejelserne, men nu skal det være, 
erklærer han.
- Efter at den nye lukkelov er trådt i kraft, 
er det generelt blevet langt sværere at drive 
butik i en mindre by som Skals. Derfor har 
vi gennem længere tid kigget os omkring 
efter et sted, hvor det kunne være interes-
sant at åbne en ny bagerforretning, og i 

den forbindelse synes vi, Houlkær ser rigtig 
lovende ud.
- Det er en bydel i udvikling , hvor der bor 
en masse mennesker. Parkeringsforholdene 
er idelle, og en traditionel bagerbutik vil 
efter vores vurdering være et naturligt sup-
plement til det forretningsudbud, der i for-
vejen er i området, forklarer Kaj Antonsen.
Den kommende Houlkær-bager kender i 
forvejen en del Houlkær-borgere men har 
ellers ikke nogen speciel tilknytning til den 
nordøstlige del af Viborg.
- Vi har en datter, der har gået på gym-
nasiet i Houlkær, men det er da stort set 
også det eneste, nævner Kaj Antonsen, som 
i forvejen har sikret sig, at ejendommens 
fortid som benzintank ikke kommer til at 
skabe forhindringer for hans personlige 
fremtidsplaner.
- Allerede i 1989 blev der foretaget en 
totaloprydning på grunden, og eftersom 
ejendommen ikke udgør nogen trussel for 
drikkevandet, kan den - efter hvad jeg har 
fået oplyst - ligge der i de næste 30 år 
uden problemer.  
- Den eneste klausul er, at området ikke 
må anvendes til beboelse. Derimod er der 
intet som helst til hinder for, at arealet 
kan anvendes erhvervsmæssigt, fastslår Kaj 
Antonsen.
Ombygningen af den tidligere Shell-tank er 
formentlig allerede i fuld gang, når disse 
linjer læses. Utvivlsomt til stor glæde for 
mange Houlkær-borgere, som igennem de 
seneste halvandet år har  kviet sig ved synet 
af den støt hensygnende hjørneejendom. 
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Initiativgruppen ikke længere 
kun for Houlkær

Målet er at samle Houlkær, Overlund og Asmild under én hat i 2009 

”Foreningens formål er at fremme trivsel 
og sammenhold mellem beboere i Houl-
kærområdet, blandt andet ved at være ini-
tiativtager i sager af fælles interesse for alle 
eller flere af foreningens medlemmer”.
Sådan står der stadig i vedtægterne for Ini-
tiativgruppen Houlkær – men sandsynligvis 
kun i et års tid endnu. Til den tid bliver vir-
keområdets geografiske udstrækning anta-
geligt udvidet til også at omfatte Overlund 
og Asmild.
I hvert fald er det, hvad der ligger i kortene 
ovenpå Initiativgruppens ordinære repræ-
sentantskabsmøde i slutningen af februar. 
- Med den nye, større Viborg Kommune er 
afstanden fra politikere til borgere blevet 
større, og samtidig er der i Viborg Kom-
mune dannet lokale aktionsgrupper, der 
særligt arbejder på at landområderne bliver 
tilgodeset. Der er derfor stigende brug for 
Initiativgruppen Houlkær som talerør for 
vores område, og da vi har meget til fælles 
med Asmild og Overlund, er det oplagt, at 
vi forener kræfterne øst for søerne.
- Bestyrelsen er af den opfattelse, at et 
større dækningsområde vil få os til at stå 
stærkere i dialogen med Viborg Kommune, 
lød argumenterne i formandsberetnin-
gen, som i Carsten Marcussens fravær blev 
aflagt af Initiativgruppens næstformand, 
Ole Birch.

Hvad skal barnet hedde?
Udover bestyrelsen var der kun et par 
enkelte, menige Houlkær-borgere, der 
havde fundet vej til repræsentantskabsmø-
det på Houlkærskolen.
På den baggrund kan det næppe overraske, 
at bestyrelsens vision om et udvidet dæk-
ningsområde blev principgodkendt uden 
større sværdslag.
Initiativgruppens oplæg er, at udvidelsen 
skal forme sig som en løbende proces frem 
mod repræsentantskabsmødet i 2009.
Som et af de første, konkrete tiltag har 
Initiativgruppen tænkt sig at udskrive en 
konkurrence, og opfordre befolkningen i 
lokalområdet til at komme med deres bud 
på et fælles navn for hele området øst for 
Viborg-søerne.
Sideløbende med dét håber Initiativgrup-
pen, at områdets grundejerforeninger vil 
tage ideen om et bredere samarbejde op på 
deres generalforsamlinger i foråret.

Ny arrangør af Houlkærløbet
Bortset fra planerne om at udvide dæk-
ningsområdet var der ikke det store 
sprængstof i formandsberetningen på 
repræsentantskabsmødet. 
Initiativgruppens to medier, Houlkær Nyt 
og Houlkærportalen, fik begge anerken-
dende ord med på vejen fra næstforman-
den, og den årlige Houlkær Festuge ser 



11

AKTUELT I OMRÅDET

ligeledes ud til at være kommet ind i en 
god gænge.
Igen i år bliver Houlkær-løbet et af de 
store indslag. Opgaven med at arrangere 
løbet har i de senere år ligget i hænderne 
på Niels Ebdrup, men han har nu bedt sig 
fritaget for hvervet, og i stedet bliver det i 
år op til lærer Jacob Flintholm at stå for 
det praktiske omkring Houlkær-løbet.
- Han har allerede kastet sig ud i arbejdet 
med iver, energi og nye ideer, konstaterede 
Ole Birch på repræsentantskabsmødet.  

Moms en streg i regningen
Rent økonomisk kom Initiativgruppen 
Houlkær ud af 2007 med et mindre minus 
på kontoen. Egenkapitalen skrumpede i 
årets løb ind fra 11.273 kroner til 9.102 
kroner, men så er Houlkærportalen også 
blevet opgraderet. Samtidig med at sidetal-
let i Houlkær Nyt er blevet udvidet, sam-
menlignet med året før. 
Set i dét lys er et underskud på et par tusind 
kroner i virkeligheden slet ikke så alarme-
rende endda, lød vurderingen på repræ-
sentantskabmødet. Mere foruroligende er 
udsigten til, at der i 2008 – som noget nyt 
– skal betales moms af udgifterne til tryk-
ningen af Houlkær Nyt.
- Jeg arbejder stadig på at finde en fornuf-
tig person hos Told og Skat, der forhåbent-
lig kan hjælpe os med at finde en mindelig 
løsning, men under alle omstændigheder 
kan det næppe blive nogen økonomisk 
fordel for os, at vi nu også skal til at betale 
moms. 
- Blandt andet derfor har vi også haft skre-
vet ud til områdets grundejerforeninger og 
opfordret dem til at opjustere deres økono-
miske bidrag til Initiativgruppen, bemær-

kede kasserer Stig Jensen i en kommentar 
til regnskabet og budgettet.
I alt opererer Initiativgruppen med en 
samlet omsætning i størrelsesordenen 
132.000 kroner i budgettet for 2008. Heraf 
kommer de 103.000 kroner fra de fire store 
bidragydere: Houlkær Kirke, Houlkærsko-
len, Houlkær Idrætsforening og Boligsel-
skabet Viborg.
De tre førstnævnte har ifølge vedtægterne 
altid haft fast sæde i Initiativgruppens 
bestyrelse. Det har Boligselskabet derimod 
ikke, men det er der nu rådet bod på via en 
ændring af vedtægterne.
Nyvalgt som repræsentant for Boligselska-
bet Viborg blev Gunnar Grangaard med 
Betty Olesen som suppleant. Stig Jensen 
og Erik Overgaard Hansen blev begge gen-
valgt til bestyrelsen. Karla Pedersen blev 
valgt som ny suppleant, og Margit Peder-
sen fortsætter på posten som revisor.

Læs det officielle referat fra repræsentant-
skabsmødet – og se det samlede regnskab 
- på www.houlkaerportalen.dk
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Tove Rasmussen går til hånde med hjem-
meopgaverne i lektiecafeen på Houlkær 
Bibliotek.

- Selvfølgelig er jeg glad for prisen. Ellers 
ville jeg da være et skarn. Men allermest 
glad er jeg for den omtale af lektiecaféen, 
som forhåbentlig følger med. Det er faktisk 
det væsentligste for mig.
Sådan lød det, da Tove Rasmussen fra lek-
tiecaféen på Houlkær Bibliotek en aften 
sidst i februar blev indlemmet i det lille, 
eksklusive selskab af ildsjæle, som har 
modtaget Initiativgruppen Houlkærs nu tre 
år gamle ”Initiativpris”.
I fravær af formanden, Carsten Marcussen, 
var det næstformanden Ole Birch, der på 
Initiativgruppens vegne stod for overræk-
kelsen af prisen, som i sin tid blev indstiftet 
for at påskønne personer, der ”gør en stor 
indsats til gavn for Houlkær”.
- Hvad er til gavn for Houlkær og til gavn 
for områdets beboere? Det er dét, der giver 
trivsel, og trivsel er bl.a., når man udvikler 
sine kundskaber og færdigheder.
- Årets prismodtager har en stor forkærlig-
hed for børn og deres udvikling. Prismod-
tageren er iderig og handlekraftig, en god 
inspirator og utrættelig, når et mål er sat. 
Hun har i sin professionelle tilværelse som 
lærer på Houlkærskolen ydet en stor indsats 
for en række børn, og indsatsen fortsætter 
nu efter arbejdslivet med en stor indsats for 
lektiecaféen, fremhævede Ole Birch bl.a. i 
sin prisoverrækkelsestale. 
Som omtalt i forrige nummer af Houlkær 
Nyt drives lektiecaféen på Houlkær Bib-

Indsats i lektiecafé belønnet med 
diplom, blomster og bålfad
Tove Rasmussen blev den tredje modtager af Initiativprisen Houlkær     

liotek af Dansk Flygtningshjælps Frivillig-
gruppe i Viborg.
Caféen er i øjeblikket i gang med sin tredje 
sæson. Tove Rasmussen har været med fra 
start, og det er ikke mindst hendes fortje-
neste, at lektiecaféen i dag kan mønstre 
en stab på en halv snes frivillige, der på 
skift stiller sig til rådighed for at hjælpe 
områdets flygtningebørn med hjemmeop-
gaverne.
- Jeg skal nok sørge for, at de andre frivil-
lige får at vide, at de også har en stor andel 
i Initiativprisen. Men bortset fra dét, så er 
lektiehjælpen en af den slags opgaver, der i 
høj grad bærer lønnen i sig selv. 
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- Intolerance er der nok af i Danmark, 
men møder vi flygtningene med nysger-
righed og tillid, får vi også en masse igen 
– samtidig med at vi får skabt et rum, hvor 
meningerne kan brydes. Det er lektiecaféen 
i Houlkær et synligt udtryk for – og dét 
arbejde er jeg glad for, at Initiativgruppen 
har valgt at påskønne ved at tildele os Ini-
tiativprisen 2008, erklærede Tove Rasmus-
sen i sin takketale. 
Initiativprisen anno 2008 bestod foruden 
det traditionelle diplom af et bålfad og en 
farvestrålende blomsterdekoration.

Et bålfad til en rigtig ildsjæl. Kirsten Nørgaard fra Initiativgruppen overrækker årets Initia-
tivpris til Tove Rasmussen.

- Vi taler tit om det i gruppen af frivillige, 
og ingen af os havde på forhånd forestillet 
os, hvor meget vi ville få igen i samværet 
med lektiecaféens brugere.
- Tænk på, hvordan det må være for en pige 
at komme hertil fra Afrika som 12-13-årig, 
og så som 17-årig blive præsenteret for at 
skulle skrive en opgave om Georg Brandes 
og ”det store gennembrud i dansk litte-
ratur”. Det er i sandhed en tilværelse ”op 
ad bakke”, men jeg kan love  jer, at der 
er mange, som tager udfordringen op, og 
som virkelig udviser en beundringsværdig 
menneskelig styrke.
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Jeg hedder Joachim Beck, går i 8.B på 
Houlkærskolen. Jeg flyttede til Houlkær 
med min familie, da jeg skulle begynde i 
børnehaveklasse. Min familie består af mine 
forældre og mine 3 søskende. I 4. klasse 
hørte jeg om det, der nu kaldes Houlkær 
Rocks, hvor jeg begyndte på guitarunder-
visning. Jeg startede med det klassiske – 
nemlig den akkustiske guitar, men har nu  
min guitar nr. 3 – de sidste 2 elektriske. Jeg 
spillede 2 gange om ugen på skolen, der fik 
lavet et rigtigt lydstudie, så vi også kunne 
indspille cd´ere. 

Jeg startede i mit første band efter et år. 
Med det spillede vi inde på Paletten. Nu 
spiller jeg i ”Runson”, med dem har jeg 
spillet nogle gange på Paletten og her i 

Houlkær rocks

januar måned var vi med til Ungdomsrin-
gens musikfestival, den største i Europa, i 
Aalborg. Vi spillede 5 numre, det var rigtigt 
sjovt at prøve at spille foran et publikum, 
som ikke kun bestod af vores forældre. 
”Runson” består af 5 friske teenagefyre, 
vi bor alle i Viborg og har det rigtig sjovt 
sammen. Vi spiller 2 gange om ugen, hvor 
vi hovedsageligt spiller vores egen musik, 
som David skriver til os. Hjemme på værel-
set har jeg en 50 W. Marshall forstærker, 
hvor jeg øver næsten hver dag.

Udover skolen og bandet, bruger jeg meget 
af min fritid, hvor jeg svømmer, på 1. holdet 
i Viborg Svømmeklub. Jeg træner 5 gange 
ugentlig, hvoraf 2 træningspas er i Skive, 
og er til stævner 8-10 gange årligt. 
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Anbefalinger til læneskolen
Næste gang nogen 
spørger efter en god 
gammeldags, dejlig 
tyk slægtsroman vil 
jeg anbefale Charles 
Lewinsky: Melnitz. 
Med sine næsten 
800 sider er der i 
hvert fald stof til 
mange timers læs-
ning, og hvis man 

synes det er overvældende, kan man bare 
tænke på den som en serie i 3-4 bind, og 
evt. forny sit lån, hvis man ikke er blevet 
færdig med bogen.
Romanen følger den schweizisk-jødiske 
familie Meijer i 4 generationer, fra 1871 
til 1945. Den gamle kreaturhandler Salo-
mon Meijer, hans kone Golde, deres datter 
Mimi og plejedatter Chanele får besøg af 
den fjerne slægtning Janki, som har været 
soldat i den fransk-tyske krig og søger 
hjælp til en ny start i et nyt land, og det 
får han, for selvfølgelig hjælper man sine 
slægtninge. Han gifter sig ind i familien, 
og i de næste afsnit af bogen, der foregår 
i 1893, 1913, 1937 og 1945 følger man 
de to grene af familien og deres efterkom-
mere. 
Hvis man tror at Schweiz er et fredeligt 
sted, hvor der ikke finder jødeforfølgelser 
sted, er det kun delvis rigtigt, for ganske 
vist går holocaust kun direkte ud over den 
gren af familien, der har slået sig ned i 
Tyskland, men der er masser af diskrimi-
nation, også i Schweiz. I 1893 vedtages en 
lov der forbyder schæchtning (den jødiske 

rituelle slagtning), men den ”demokrati-
ske” proces forud for vedtagelsen er en ren 
parodi. Det hjælper heller ikke spor at gå 
over til kristendommen, som én af Jankis 
sønner gør af pragmatiske grunde, eller at 
omdøbe sit varehus fra Meijer til Meier. En 
jøde er og bliver en jøde, og er aldrig helt 
velset i det gode selskab. Og hvem er så 
Melnitz? En gammel forfader, der viser sig 
ved hver begravelse i familien for at minde 
sine efterkommere om deres historie, som 
de ikke kan undslippe. 
Melnitz kan læses som en rigtig god 
slægtsroman – der er masser af gode per-
sonskildringer og kærlighedshistorier, og 
så meget fylder jødeforfølgelserne heller 
ikke i det samlede billede.  Men den jødi-
ske historie er rigtig tankevækkende, og 
det er også interessant med en roman fra 
Schweiz, som vi ellers ikke hører så meget 
om i litteraturen.

Fra en tyk bog til en ganske tynd, men også 
med jødisk tema, nemlig Abraham Cahan: 
Yekl. Den udkom oprindelig i 1896 og 
handler om østeuropæiske jøder, der ind-
vandrer til USA. Hovedpersonen Yekl, eller 
Jake som han nu kalder sig, er tekstilarbej-
der og har boet i New York i tre år. Han har 
ikke travlt med at blive familiesammenført 
med kone og barn, og det er ikke udeluk-
kende fordi han mangler penge til billet-
ten. Da konen endelig ankommer, falder 
hun helt igennem med sit gammeldags tøj 
og sine bondemanerer. Jake er langt mere 
interesseret i de smarte, amerikansk-jødiske 
piger, så deres ægteskab hænger i en tynd 
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tråd. Læs selv, om det holder.  Integrati-
onsproblematikken er beskrevet, så man 
sagtens kan drage paralleller til andre ind-
vandrere på andre tidspunkter, f.eks. kom 
jeg til at tænke på Rushy Rashids: Du 
lovede, vi skulle hjem, som jeg tidligere har 
anmeldt i dette blad. 

Vi bliver i New York i Erik Juul Clausens 
nye roman Borgen på Manhattan, men vi 
skal ca. 650 år tilbage i tiden. Den norske 
kong Magnus er bekymret for nordboerne i 
Grønland, som man ikke har hørt fra i lang 
tid. Hans bekymring går især på, om nord-
boerne holder fast ved den rette tro, og 
han udsender derfor en ekspedition under 
ledelse af munken Ivar Bårdson, som får til 
opgave at opsøge nordboerne og evt. gen-
kristne dem. En anden ekspedition, udsendt 
af paven og under ledelse af nonner fra 
Normandiet drager af sted på samme tid, 
til det samme sted og med samme formål. 
De to ekspeditioner mødes i Grønland, 
men finder kun forladte bopladser. Hvor er 
nordboerne mon blevet af?  Der er hver-
ken tegn på sygdom eller overfald, så det 
er nærliggende at tro, at de måske har søgt 
lykken længere vestpå i Vinland, da klimaet 
i Grønland er blevet for barsk. De to ekspe-
ditioner følger efter, først til Ny Fund Land 
og derefter længere sydpå til Ny York, som 
faktisk er beboet af nordboere. De er stadig 
kristne, men på en noget mindre dogmatisk 
måde end munkene og nonnerne, og de er 
ikke særlig modtagelige for mission. Ekspe-
ditionsdeltagerne har, som Columbus langt 
senere, en ide om at de måske har fundet 
søvejen til Indien, men en rejse ind i landet, 
til de store søer, overbeviser dem om, at de 
har fundet et nyt kontinent. 

Romanen er spændende og velfortalt, 
især er beskrivelsen af rejsen vellykket og 
interessant for alle, som har været på de 
kanter. Min eneste anke går på nogle af 
dialogerne, hvor jeg indimellem tænkte: 
Faktaboks, når EJC forsøger at flette sin 
meget grundige research ind i handlingen. 
Men ellers er bogen bestemt værd at læse, 
og der er også et par kærlighedshistorier, 
bl.a. om nonnen der genfinder sin ung-
doms elskede i Amerika.

Grethe Kvist
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Bogbyttedag 
Næste gang, der holdes Bogbyttedag, bliver i Houlkær Festuge 

lørdag d. 31. maj. 

Ideen med bogbyttedagen er en læser-til-læser formidling af brugte bøger, hvor 
biblioteket bare lægger lokaler til.
Man kan aflevere de bøger, som man ikke mere ønsker at have stående på reolen, 
så andre kan få glæde af dem. Måske finder man selv nogle bøger, som man har 
lyst til at tage med hjem i stedet. Der er dog ingen pligt til at aflevere noget for at 
få del i de gratis glæder – alle kan tage, hvad man har lyst til.
Biblioteket tager løbende imod bøger til den næste Bogbyttedag.
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Nyt fra skolen
Vi er nu inde i den tid af året, hvor plan-
lægningen af det kommende skoleår påbe-
gyndes.
Det kan synes at være i god tid, når man 
tænker på, at der er 3 måneder til som-
merferien, som betegner skift til nyt sko-
leår. Planlægningen inddrager mange i de 
endelige beslutninger. Her tænkes på for-
skellige råd og udvalg og i den sidste ende 
skolebestyrelsen.

Vi har udarbejdet forslag til anvendelse af 
den økonomi, der er afsat i det kommu-
nale budget til den egentlige undervisning. 
For de enkelte fag er der nedsat fagudvalg, 
som har til opgave at komme med for-
slag til indkøb af undervisningsmaterialer. 
Disse forslag behandles i et forretningsud-
valg bestående af lærere fra de forskellige 
årgange (delinger). Der er ofte flere ønsker 
end, der er økonomi til, derfor vurderes de 
enkelte forslag nøje. Det endelige forslag 
til internt budget behandles i skolebesty-
relsen sidst i marts. Herefter er budgettet 
gældende.

Næste opgave er at fastlægge timefor-
delingsplanen. Denne plan angiver hvor 
mange lektioner, der skal undervises i de 
enkelte fag på de enkelte årgange. Planen 
udarbejdes efter retningslinjer udstukket af 
kommunens Børne- & Ungdomsudvalg.
Denne plan drøftes blandt lærerne, inden 
den endelig vedtages i skolebestyrelsen.
Når planen er vedtaget, kan vi danne os 
et overblik over personalebehovet for kom-
mende skoleår.

Fagfordelingen kan herefter påbegyndes. I 
denne proces fastlægges hvilke lærere, der 
skal undervise i hvilke fag på de enkelte 
årgange. Når dette er fastlagt, kan skema-
lægningen påbegyndes.
Her planlægges hvornår de enkelte lektio-
ner placeres i ugeskemaet. Skolebestyrelsen 
skal godkende såvel fagfordelingen som 
skemaet.

Vi ved, at vi får 3 børnehaveklasser med ca. 
23-24 elever i hver klasse. Vi ved også, at 
vi får en klasse mere, da 9. årgang kun har 
2 klasser i indeværende år, men da der er 3 
børnehaveklasser, giver det en klasse mere.
Et sidste led i planlægningen er at udar-
bejde en lokaleplan, som viser hvor de 
enkelte klasser, skal være det kommende 
skoleår.

Udover planlægningen som beskrevet oven-
for arbejdes der med andre ting.
Det er besluttet, at vi vil markere skolens 30 
års jubilæum. Dette finder sted lørdag d. 
16. august 2008. Et udvalg nedsættes for 
at planlægge hvordan jubilæet skal fejres.

Skolebestyrelsen har drøftet et emne med 
overskriften elevadfærd. Efter oplæg fra 
skolens ledelse bakker skolebestyrelsen op 
om en indsats på skolen for at forhindre 
forstyrrende adfærd i timerne.
Langt de fleste af skolens elever har en 
positiv indstilling til skolegangen. De er 
motiverede for at modtage undervisning. 
En lille gruppe bruger undervisningstid ved 
at optræde forstyrrende i undervisningen. 
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Det sker ved, at læreren skal bruge tid på 
at skabe koncentration om undervisningen. 
Konsekvensen er, at der går undervisnings-
tid tabt. Undervisningsmiljøet forringes.
Fra skolens side vil der blive sat mere fokus 
på denne, lille gruppe af elever. Dette vil 
bl.a. ske gennem et udvidet forældresam-
arbejde samt ved anvendelse af de konse-
kvenser, som lovgivningen giver mulighed 
for at anvende.  Forebyggende tiltag vil 
blive iværksat i de enkelte klynger.

Skolens trivselssæt var til debat på et møde 
for de enkelte klassers forældre-repræsen-
tanter.
På mødet, der havde ca. 40 deltagere, blev 
trivselssættets indhold drøftet. I en grup-
pediskussion blev drøftet, hvad der er de 
vigtigste forudsætninger for, at eleverne 
kan få et godt udbytte af undervisningen. 
Et vigtigt element er her tryghed. Et godt 
undervisningsmiljø hvor alle, uanset for-
udsætninger, kan have en tryg skoledag, 
er det bedste grundlag for et udbytte af 
undervisningen.

Den kommende måned vil skolerne få 
besøg af eksperter inden for det bygnings-
mæssige område. Alle skoler skal gennem-
gås med henblik på at skaffe et overblik 
over den bygningsmæssige tilstand på alle 
kommunens skoler.
Der skal fokuseres på bygningerne og deres 
tilstand samt installationerne (varme, el, 
ventilation m.m.) Der skal også fokuseres 
på om bygningerne er indrettet tilstrække-
ligt hensigtsmæssigt i forhold til de under-
visningsformer, vi anvender i dag.
Der udarbejdes en rapport over de enkelte 
skolers bygningsmæssige tilstand. Ud 

fra denne rapport skal besluttes, hvor de 
afsatte budgetmidler skal anvendes. Der er 
til skolebygninger afsat 200 mill. samlet 
over de kommende 4 år. 

Smediegård, som er en specialskole hørende 
under Houlkærskolen bevares som special-
skole for elever med sociale og emotionelle 
problemer. Der var forslag fremme om, at 
flytte ”SE-eleverne” til den snart nedlagte 
Vammen skole. Vi argumenterede meget 
mod denne løsning.

Houlkærløbet afholdes, traditionen tro, som 
et vigtigt arrangement i Houlkær Festuge. 
Skolens andel i festugen, er at planlægge 
Houlkærløbet. Hidtil har Niels Ebdrup på 
skolens vegne stået for den praktiske plan-
lægning. Denne opgave varetages nu af 
lærer Jakob Flintholm. I dette nr. af Houl-
kær Nyt kan læses nærmere om løbet.

Et sikkert forårstegn på skolen er Folkesko-
lens Afgangsprøve. I. maj er der skriftlige 
prøver. I. juni følger de øvrige prøver.

Ole Birch



20

HOULKÆRSKOLEN

Et øjebliksbillede fra Houlkær SFO!
I vort sidste indlæg til Houlkær Nyt, blev 
det nævnt, at vi i Myretuen havde en ”Bed-
steforældredag” lige på trapperne. Den har 
vi haft nu, og det blev så stor en succes, at 
vi gerne vil sige tak til alle de bedsteforæl-
dre, der tog sig tid til at komme forbi. Både 
børnene og vi var helt overstadige bagefter. 
Vi har netop besluttet, at gentage begiven-
heden årligt. Så…..på gensyn! 
Vi har over en periode modtaget tomme 
mælkekartoner, som børnene har taget med 
hjemmefra. På èt af billederne kan man se, 
hvad de foreløbig er blevet brugt til.
I Kernehuset, hvor 2. og 3. klasserne går, 
er vi netop gået i gang med et ”Internatio-
nalt projekt”. Indtil nu har alle børn lavet 
et flag, som de hver især har et forhold til. 
Flagene er blevet hængt op i klyngen. På 

billedet kan I se flagene, før de blev hængt 
op. Der er også blevet bagt kurdiske pizzaer, 
som børnene selv har skrevet opskrifterne 
på. Vi er ved at lære forskellige danse fra 
forskellige kulturer, som børnene selv har 
medbragt musikken til. Der er også grupper 
der laver kostumer og rasler til dansene. Vi 
håber at få hjælp fra forældrene til projek-
tet, i form af musik, dans, mad, skriftty-
per fra de forskellige sprog eller hvis der er 
andre ting man synes kunne være sjovt at 
byde ind med. Vi tager glad imod yderligere 
inspiration. Dette var en lille smagsprøve på 
projektet. Det er tænkt at forløbe frem til 
sommer, så i næste nummer skriver vi mere 
om det.

På Houlkær SFO's vegne
Agnes Hahn
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Årsmøde i Fodboldafdelingen
Fodboldafdelingen har afholdt årsmøde. I 
2007 var der igen mange aktiviteter i Houl-
kær IF Fodbold. For blot at nævne nogle 
har der været afholdt mikrofodboldskole 
for de mindste, været opvisningskamp mod 
FC Zulu i forbindelse med 25 år jubilæet. 
Vi har været på klubtur med 70-80 spillere 
og 40-50 forældre i Bording, og haft ca. 60 
spillere til fodbold cup i Barcelona i efter-
årsferien. Der har været afholdt afslutnings-
fest for ungdomsafdelingen, med besøg fra 
VFF patruljen og vi har igen afholdt vores 
velbesøgte indendørsstævne Nissecup med 
over 100 hold fra nær og fjern.

På årsmødet var der genvalg til fodbold-
udvalget som tager sin 3. sæson sammen. 
Udvalget har et godt samarbejde og sup-
plerer hinanden godt i at få løst de mange 
opgaver som fodboldforeningen har. 
Udvalget består således i 2008 fortsat af 
Niels Laursen, Brian Soelberg, Kurt Jensen, 
Preben Hansen, Gert Plesner, Palle Laursen 
og Børge Knudsen.

Vi vil fortsat arbejde på at tilbyde vore spil-
lere nogle gode oplevelser såvel i det dag-
lige til træning og kamp, men også i form 
af ture til ind- og udland.

Vi fortsætter udbygningen af Houlkær Sta-
dion. Til sæsonstarten får vi således opsat 
en stor elektronisk måltavle til tidtagning og 
målscores. Vi har søgt Jyske Banks Almene 
fond og får således dækket de relativ store 
udgifter ind via denne donation.

2008 byder også på et historisk samarbejde 
med Overlund GF om U 18 og U 16 – mere 
om dette samarbejde andet steds i Houl-
kærNyt.

Vi har fortsat mange opgaver at løse og 
vi kan derfor sagtens bruge flere hjælpere 
– så hvis du har lyst til at være en del af 
fællesskabet så kontakt os.

På udvalgets vegne 
Børge Knudsen
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Når fodboldsæsonen inden længe fløjtes 
i gang, vil hjemmeholdene i Houlkær ikke 
kun spille i lyseblåt. I de ældre årgange vil 
det også kunne forekomme, at de lokale 
fodboldtalenter optræder i blå- og rødstri-
bede spilledragter.
Sammensmeltningen af rød og blå er det 
synlige bevis på det fodboldsamarbejde, 
som naboklubberne Houlkær IF og Over-
lund GF har indledt med virkning fra sæso-
nen 2008.
Samarbejdet begrænser sig i første omgang 
til U18- og U16-årgangene, men bliver det 
en succes, kan det hurtigt brede sig til også 
at omfatte seniorfodbolden, forudser Palle 
Kjær Laursen, der som medlem af HIFs fod-
boldudvalg er en af ”arkitekterne” bag sam-
arbejdsaftalen.
- Aftalen er udtryk for, at vi er nødt til at stå 
sammen her ”øst for søerne”, hvis vi sports-
ligt skal kunne bide skeer med de øvrige 
Viborg-klubber som SIK og VFF.
- I denne sæson omfatter samarbejdet kun 
ynglingene og juniorerne, men på lidt læn-
gere sigt kan jeg da sagtens forestille mig, 
at vi også vil se fælles drenge- og senior-
hold fra Houlkær og Overlund, siger han.

Fordragelig atmosfære
Ideen om et fodboldsamarbejde på tværs af 
Randersvej er ingenlunde af ny dato, men 
alle tidligere forsøg på at stable fælles hold 
på benene er i sidste ende strandet på gam-
melt nag mellem de to traditionelle ”arve-
fjender”.

Denne gang er drøftelserne imidlertid forlø-
bet i en langt mere fordragelig atmosfære, 
konstaterer Palle Kjær Laursen.
- Efter at vi fik den første henvendelse fra 
OGF i slutningen af 2007, har vi stille og 
roligt snakket os til rette om sagerne, og på 
intet tidspunkt under forhandlingerne har 
jeg kunnet fornemme, at der måske tidli-
gere har eksisteret et vist modsætningsfor-
hold mellem de to klubber. 
- Alle er gået positivt ind til forhandlin-
gerne, og alene dét, at vi her i foråret ser 
ud til at kunne mønstre to ynglinge- og tre 
juniorhold her i lokalområdet, er for mig et 
klart bevis på, at et holdsamarbejde mellem 
HIF og OGF er vejen frem.
- Jeg kan dårligt mindes, hvornår vi sidst 
har formået at fastholde så mange U16- 
og U18-spillere i denne ende af Viborg, 
bemærker han.

Bundet af gamle aftaler
Blandt ynglingene er der en klar overvægt 
af spillere med fodboldmæssige rødder i 
HIF, og U18-holdene vil derfor udeluk-
kende træne og spille kampe i Houlkær. 
Derimod er det tanken, at juniorerne – 
efterhånden som sæsonen skrider frem - på 
skift skal træne og spille kampe i Houlkær 
og Overlund. Naturligvis under skyldig hen-
syntagen til baneforholdene og aktivitets-
niveauet på de to lokale idrætsanlæg.
- For spillere i den alder betyder det ingen-
ting, om de skal cykle til træning det ene 
eller det andet sted, vurderer Palle Laursen. 

Arvefjender har slået sig sammen
HIF og OGF etablerer holdsamarbejde på tværs af Randersvej   
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Begge klubber er bundet af løbende spon-
soraftaler, og det betyder, at de fleste af 
fællesholdene indtil videre kommer til at 
optræde i de gamle klubfarver. Dog er det 
tanken, at de to klubbers  bedste junior-
hold allerede fra forårsturneringens start 
skal optræde i en splinterny, rød-blå spil-
ledragt.
Cheftræner for U16-årgangen er Kai Bent 
Nielsen, som i sidste sæson stod i spidsen 
for HIFs yngste juniorhold. Han assisteres 
på skift af de tidligere OGF-trænere, Kim 
Krogh og Per Nielsen – begge tidligere divi-
sionsspillere i VFF.
Og så mangler de to samarbejdsklubber 
fortsat at finde en fjerde juniortræner til at 
tage sig af  tredjeholdet i junior B-rækken.   
Heller ikke når det gælder U18-årgangen 
er trænerkabalen endnu faldet helt på 
plads. I spidsen for ynglingene står Poul 
Erik Frandsen, som i sidste sæson førte 

HIFs U16-mandskab til en flot placering i 
mesterrækken, men hvem der skal assistere 
ham, er fortsat ikke helt afklaret.
- Det er noget af  dét, som vi stadig arbej-
der på, bemærker Palle Kjær Laursen.   

Veteranerne har vist vejen
For fuldstændighedens skyld skulle det 
måske nævnes, at old boys-spillerne fra 
Houlkær og Overlund allerede igennem 
adskillige sæsoner har udnyttet naboskabet 
til fælles bedste.
Også i denne vinter er fodboldveteranerne 
fra de to klubber troligt troppet op i Houl-
kær hver søndag formiddag til halvanden 
times uforpligtende spil til to mål.
En tradition, som det aldrig var lykkedes 
at holde liv i, hvis ikke OGFere og HIFere 
engang i forrige århundrede havde fundet 
ud af at gå sammen om vintertræningen, 
frem for at spille hyggebold hver for sig.

Fodboldjuniorerne fra HIF/OGF fotograferet efter sæsonens første udendørs træningskampe. 
Som det fremgår er de røde og blå klubfarver nu på det nærmeste smeltet sammen.
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Årets træner / leder
i Houlkær IF Fodbold

Houlkær IF Fodbold har i samarbejde med 
Jyske Bank indstiftet prisen årets træner 
/ leder. Prisen tilkommer den træner eller 
leder i HIFs fodboldafdeling som med sin 
ekstraordinære indsats har skabt synlighed 
og skabt positiv omtale af fodboldklub-
ben. Det var ikke let for fodboldudvalget 
for der er mange der gør et stort stykke 
arbejde i det daglige. Prisen er for sæsonen 

På billedet får Jens Johansen (th) overrakt prisen af Chris Stenskrog i midten fra Jyske Bank, 
Viborg og Børge Knudsen, Formand for Fodboldafd. (tv)

2007 gået til Jens Johansen som udover 
sit engagement som U 6 træner, var ide-
mand til at Houlkær IF Fodbold selvfølge-
lig skulle have sin egen mikrofodboldskole. 
Mikrofodboldskolen blev en stor succes 
som hurtigt havde udsolgt og som havde 
stor forældreopbakning. Så derfor et stort 
tillykke til Jens.
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Er kirken bare for sjov? 
Menighedsrådsvalg 2008

Er kirken bare FOR sjov til, at man kan tage den alvorlig? 
Eller er den netop SÅ sjov, at det var noget for dig at enga-
gere dig i dens liv? ”Er kirken bare for sjov” - det er sloganet 
for menighedsrådsvalget, der finder sted den 11. november. 
Måske ikke det mest opsigtsvækkende valg til trods for, at 
det er et landsdækkende valg. Og hvorfor nu ikke det? Jah, 
kirken passer vel sig selv, og bare den er der, når jeg har brug 
for den, så er det fint nok. Og for øvrigt sker der vist heller 
ikke ret meget (interessant?) i kirken…
Tænker du lidt i den retning, vil vi gerne minde dig om, at 
der ingen kirke er, hvis ikke der er mennesker, der vil enga-
gere sig i den. Kirken ville - som mange andre foreninger og 
institutioner – kun være en tom skal, hvis ikke mennesker 
fyldte den med liv. Kirken er afhængig af, at nogle synes, 
det er vigtigt at give sit besyv med – at det ikke er lige 
meget, i hvilken retning tingene udvikler sig. 

Vi kan allerede nu forudsige, at der denne gang bliver stor udskiftning i Houlkær menig-
hedsråd, da ca. halvdelen af medlemmerne af forskellige grunde ikke ønsker at fortsætte. 
Derfor er det endnu mere vigtigt, at sognet bredt engagerer sig i det kommende valg. For 
ellers er risikoen, at kirken bliver en lille selvsupplerende loge, og det kan ingen være inter-
esseret i – da slet ikke når vi netop er en folkekirke. Kirken er et offentligt væsen, som alle 
dens mange medlemmer må have en interesse i at være med til at påvirke.
Fra menighedsrådets side lægger vi op til en aktiv, demokratisk debat frem mod valget:
• Der vil komme forskellige dryp i de kommende numre af Houlkær nyt. 
• Vi arrangerer et debatmøde i Houlkær kirke søndag d. 24. august umiddelbart efter 

gudstjenesten kl. 10.30. Vi skal debattere, hvor vi vil hen med Houlkær kirke? Hvad 
skal man kunne bruge kirken til? Hvordan gør vi kirken til et endnu mere spændende 
mødested?

• Et formelt orienteringsmøde om reglerne for valget.

Så følg med i, hvad der sker frem til valget. Gør din indflydelse gældende – overvej om du 
kender en, du skal ha’ opfordret til at stille op til menighedsrådet – med mindre du selv 
kunne tænke dig at stille op?  Det skal du være så hjertelig velkommen til – så må vi se, 
om du bliver valgt… 

Menighedsrådet ved Houlkær kirke
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Morgensang
OBS! Hver fredag kl. 10.00 er der morgensang i kirken 

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

Karsten Høgild holder barselsorlov
Fra 12. maj til 3. august holder jeg barselsorlov. I den periode vikarierer Betty From Jensen 
for mig. Betty kender Houlkær fra 2007, hvor hun vikarierede i Lotte Martin Jensens stu-
dieorlov.
Jeg håber, I vil tage godt imod hende, og at hendes tid i Houlkær må blive til fornøjelse for 
både hende og jer!

Karsten Høgild

  Arrangementer
Sogneeftermiddage 

Torsdag den 24. april kl. 14.30 v/Knud-Erik Therkelsen, gen.sekr. i Grænseforeningen
”Har vi stadigvæk brug for en grænseforening?”
Erfaringerne fra det dansk/tyske grænseland er en væsentlig inspiration for sproglig og 
kulturel mangfoldighed i en verden under forandring.
Dette vil vi drøfte betydningen af.

Sogneaftener
Onsdag den 9.april kl. 19.30
”Vitaminer til ægteskabet” v/familieterapeut Steen Palmqvist, Assentoft.
Hvad er det, der holder kærligheden i live – måske endda får den til at vokse igennem et 
langt liv?
Steen Palmqvist er ansat som kursuskonsulent i Foreningen Agape og har siden 2002 haft 
egen praksis i sjælesorg og familierådgivning.
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Bibelværksted
Hvad er kristendom?

I ”Bibelværkstedet” skal vi i år arbejde med de mest centrale punkter i kristen tro. Hvad står 
vi for? Hvad må vi holde fast i, når vi møder mennesker af en anden tro, og hvad kan vi give 
slip på uden at ”smide barnet ud med badevandet”? 
Udgangspunktet vil være seks radioudsendelser, som for nogle år siden blev sendt i Viborg 
Kirke-radio. De er produceret af forstander Henning Nørhøj med lærere og elever fra Rønde 
Højskole i samarbejde med undertegnede. Desuden vil vi inddrage nogle tekster fra professor 
Theodor Jørgensens bog, ”Guds menneskelighed” (Prædikener over Luthers lille katekismus), 
der udkom sidste år. Og endelig vil vi naturligvis hele tiden have et øje i kristendommens 
grundbog, Det nye Testamente.
Der vil altid være plads til nye mennesker, hvis dette skulle fange din interesse.
Vi mødes hver den første tirsdag i måneden næste gang vil være den 6. maj, og det er kl. 
14,30 i kirkens konfirmandstue.

Aage Nielsen

Middag på tværs
Her mødes vi på tværs af alder, hudfarve, nationalitet, religion og sprog. Har du lyst til 
at møde mennesker med en anden kulturel baggrund, så er” Middag på tværs noget 
for dig!”
Vi begynder hver gang med at spise sammen – og alle, der har mulighed for det, opfor-
dres til at tage en ret mad med, så vi kan dække bord med mad fra det internationale 
køkken. Du får dine udgifter dækket, hvis du medbringer en bon. Efter spisningen er 
der et oplæg fra en deltager/gæst og aktiviteter for børn. Vort formål med disse aftener 
er, at få flest mulige mennesker samlet fra de forskellige etniske grupper der bor i vores 
område, således at de kan opnå en fortrolighed til hinanden.
Ring endelig og hør nærmere enten til Karsten Høgild på tlf: 86 67 43 88 eller til 
Tove Kallestrup på tlf: 20 86 1158

Næste arrangement vil være fredag den 16. maj  kl. 18.00.
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”Åben Families” udflugt
Lørdag den 31. maj kl. 10.00
Turen går i år til Tangeværket, hvorefter vi spiser middag på Ans Kro.
Efter en køretur i det smukke danske forår, vil vi drikke kaffe på Himmelbjerget.
Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00
Alt dette kun for 150 kr.
Tilmelding senest fredag den 23. maj kl. 12.00 til kirkekontoret tlf: 86 67 40 88

Åben Familie
Mødes hver anden fredag kl. 18.30 – 21.30 til fællesspisning og hyggeligt samvær.
Har du lyst til at deltage, er det som hovedregel hver anden fredag og næste gang den 11. 
april og så fremdeles. Fredag den 6. juni er afmeldt.
Husk endelig tilmelding til kirkekontoret senest på selve dagen inden kl. 12.00 på tlf: 86 67 
40 88, hvis I vil køre med kirkebussen. Pris pr. aften kr. 30,-

 Legestuen i Houlkær Kirke
Mødes hver tirsdag mellem kl. 10.15-12.00, og om fredagen fra 9.30 til 11.30. For foræl-
dre med børn under skolealderen. Pris pr. familie pr. måned kr. 30. Om tirsdagen deltager 
sognemedhjælper Tove Kallestrup, men om fredagen er det forældrene selv der står for 
arrangementet. Ring evt. for yderligere oplysning til Tove på tlf: 86 67 40 88 og det helst 
mellem 9 – 13 i hverdagene.

Børnepasning under Gudstjenesten
I Houlkær Kirke tager vi hånd om dit barn under gudstjenesten, så du i fred og ro kan 
deltage, alt imens dit barn lytter til den samme tekst fra børnebiblen i et tilstødende 
lokale. En lille gruppe fra menigheden hygger sig på skift med børnene.
Der bliver læst, tegnet og sunget, leget med puslespil og med legoklodser.
Vi håber meget, at se jer her i kirken.
Skulle du selv ha´ lyst til at deltage i børnepasningen, er du meget velkommen til at 
kontakte: Børnepasningsudvalget, v/ Ingrid Malmgren, Tlf: 86 67 15 19
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TAK
Kære Indsamlingsledere

fra Folkekirkens landsindsamling 
Søndag den 2. marts
Tak for en dejlig dag 

og tillykke til jer alle for veludført dåd

v/Ole Skærbæk, 
Houlkær Menighedsråd

Kristi Himmelfartsgudstjeneste
på Borgvold

Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 1. maj er der konfirmation i Houlkær kirke. Derfor 
opfordrer vi alle andre til at deltage ved friluftsgudstjenesten på Borgvold kl. 11.00
En Gudstjeneste under Åben himmel med sang og musik, tekstlæsning, bøn og stilhed .
Der vil være fælles kirkekaffe bagefter.
Man kan bestille kirkebil som sædvanligt til kirkekontoret.

Fortællegudstjenester
Én onsdag i måneden er der fortællegudstjeneste i Houlkær Kirke for alle børn under 10 år. 
Gudstjenesten varer ca. en halv time, hvor vi tager udgangspunkt i børns univers. Vi synger 
børnevenlige sange og hører fortælling fra Bibelen.
Efter gudstjenesten går vi ned i kirkens kælder og spiser pizza. Det koster 10 kr. for voksne 
og 5 kr. for børn. Der er ikke tilmelding til spisningen.
Alle børn, forældre, bedsteforældre mv. er velkomne.  
Vi håber på at se dig!

Onsdag d. 2. april kl. 17.00 v/Lotte Martin Jensen
Onsdag d. 7. maj kl. 17.00 v/Karsten Høgild



31

HOULKÆR KIRKEGudstjenester

April

Søndag den 6. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen
 
Søndag den 13. kl. 10.30
Karsten Høgild 

Fredag den 18. kl. 10.30
Bededag
Karsten Høgild

Søndag den 20. kl. 10.30
Vestervang Sogn - konfirmation 

Søndag den 27. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Maj

Torsdag den 1. kl. 10.30
Kr. Himmelfartsdag
Konfirmation
begge præster
 
Lørdag den 3. kl. 10.30
Konfirmation
begge præster

Søndag den 4. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 11. kl. 10.30
Pinsedag
Karsten Høgild

Mandag den 12. kl. 10.30
2. Pinsedag
Lotte Martin Jensen

Søndag den 18. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 25. kl. 10.30
Betty From Jensen

Film – gudstjeneste
Vestervang kirke er under ombygning, 
hvorfor man ikke kan holde konfirma-
tion i kirken i år. Derfor har Houlkær 
kirkes menighedsråd besluttet at låne 
vores kirke ud søndag den 20. april, så 
konfirmanderne fra Vestervang sogn kan 
få en god ramme omkring deres konfir-
mation.
Til gengæld holder vi en anderledes 
gudstjeneste den 20. april kl. 16.30. Det 
bliver en gudstjeneste uden altergang – 
og udgangspunktet for prædikenen vil 
være et filmklip.

Karsten Høgild
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DET SKER...

2/4 Kl.  17.00 Fortællegudstjeneste i kirken
9/4 Kl.  19.30  Sogneaften i kirken
11/4 Kl. 18.30  "Åben familie"
24/4 Kl. 14.30  Sogneeftermiddag i kirken
25/4 Kl. 18.30  "Åben familie"
1/5 Kl.  11.00 Friluftsgudstjeneste på Borgvold
6/5 Kl.  14.30  Bibelværksted i kirken
7/5 Kl.  17.00 Fortællegudstjeneste i kirken
31/5    Bogbyttedag
31/5 Kl. 10.00  Åben families udflugt til Tangeværket

Alkoholfrit diskotek:
30/5 - 12/9 - 14/11

Hold dig orienteret om hvad der sker i Houlkær området på

www.houlkaerportalen.dk 

HUSK
HOULKÆR FESTUGE 

i UGE 22


