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Slet ikke så tosset en festuge…
Aktiviteterne kulminerede på årets første ”rigtige” sommerdag
”Så mange mennesker har der da vist aldrig
før været samlet til en Houlkær Festuge.
Det ser rigtig godt ud…”
Uanset hvem man spurgte, var meldingerne
stort set enslydende, da der pinselørdag
blev sat punktum for festugeaktiviterne
2009.
Allerede da biblioteket åbnede dørene for
festugens traditionelle bogbyttemarked,
stod de læselystne i kø i håb om at gøre et
godt ”bogkup”, og så var linjen i øvrigt lagt
for en hyggelig og solbeskinnet festugelørdag i Houlkær-centeret.
Ikke mindst kunne arrangørerne glæde
sig over, at det udendørs ”parasolsalg” på

torvet – støt og roligt – ser ud til at bide sig
fast som et farverigt festuge-indslag.
I år var der 12 markedsboder, hvor ”kræmmere” i alle aldre solgte alt lige fra brugt
legetøj og loppemarkedseffekter til hjemmelavede postkort og selvproducerede træfigurer.
- Det er lige præcis en fordobling i forhold
til i fjor, så nu begynder det for alvor at
ligne noget, vurderer Anette Kløjgaard, der
sammen med biblioteket har stået for organiseringen af ”parasolsalget”.
Linedancen på torvet kunne også nemt
gå hen at udvikle sig til en sikker festuge”træffer”. For andet år i træk var der på det

Bogbyttedagen på biblioteket er et sikkert festuge-trækplaster. I år kiggede op imod 300
lokale ”bogorme” inden for på Houlkær Bibliotek på jagt efter spændende læsning til sommerferien.
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nærmeste ”kødrand” omkring torvet, da
Houlkær Line Dance Club gav opvisning.
Og ligesom i fjor var der adskillige blandt
publikum, som uforfærdet tog udfordringen op og forsøgte at lære linedancerne
kunsten efter. Uden at falde alt for eftertrykkeligt igennem…..
Festugens sidstedag bød også på styltegang, jonglering og forskellige andre aktiviteter for børn og barnlige sjæle, organiseret
af Boligselskabet Viborg.
Og sammenfattende må konklusionen vist
blive, at Houlkær Festuge 2009 næppe
kunne være forløbet ret meget bedre under
de givne forudsætninger.
Åbningen druknede trods alt ikke i regn,
Houlkær-løbet og kirkens friluftsgudstjeneste er vel sjældent blevet afviklet under
mere ideelle vejrforhold, og så kulminerede

det hele på årets første, ”rigtige” sommerdag.
Alt i alt slet ikke så tosset en festuge…..

Sidste år var de ”kun” seks. I år var de
12. Parasolsalget under Houlkær Festuge
udvikler sig støt og roligt i positiv retning
og tegner efterhånden til at blive et populært festuge-indslag.

For andet år i træk var der på det nærmeste ”kødrand” omkring torvet, da Houlkær Line
Dance Club gav opvisning i forbindelse med festugen.
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25-årig fik vellykket make-over
570 stillede til start i jubilæumsudgaven af Houlkær-løbet
Når man nærmer sig de 25 år, kan man
godt pludselig få lyst til at bryde med de
gamle rutiner. Skifte tøjstil – og måske
også anlægge en helt ny frisure.
Således også med Houlkær-løbet. Et kvart
århundrede efter starten på det første motionsløb i Houlkær, blev løbet i 2009 afviklet
efter et helt nyt koncept med nye ruter, ny
opløbsstrækning og musikalsk underholdning både før og efter præmieoverrækkelsen.
Og står det til løbsleder Jakob Flintholm,
er konklusionen klar: Houlkær-løbet i den
nye skikkelse er kommet for at blive.
- Både børn og voksne tog generelt utrolig positivt imod ændringerne. Ingen løb
forkert, og fordi løbet denne gang blev
afviklet på en kortere rundstrækning, blev

publikum i målområdet vidner til langt
flere små, sjove spurtopgør, fremhæver den
entusiastiske løbsarrangør.
I alt stillede 570 løbere til start i jubilæumsudgaven af Houlkær-løbet. Det er cirka
80 færre end i fjor, men det kan bl.a. tilskrives, at løbet i år faldt sammen med 9.
klassernes sidste skoledag.
Under alle omstændigheder hænger Jakob
Flintholm sig ikke så meget i antallet af
løbere.
- Jeg vil hellere måle succes’en på, om deltagerne er glade, når de kommer i mål, og
dét fornemmede jeg virkelig var tilfældet
i år.
- Næste gang kan det da godt være, at
vi skal udvide arrangementet med en 9
kilometers rute. Og det kunne også være

Borgmesterkandidat Karin Gaardsted var i
sin tid selv med til at arrangere det allerførste Houlkær-løb. 25 år senere skød
hun løbet i gang i overværelse af den nye
løbsarrangør, Jakob Flintholm.

570 løbere stillede til start i den 25. udgave
af Houlkær-løbet. Det var lidt færre end i
fjor, men det tilskriver arrangørerne bl.a., at
løbet i år faldt sammen med 9. klassernes
sidste skoledag.
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festligt med musik ude på ruten, som vi
kender det fra Viborg City Maraton. Men
selve konceptet for løbet – det tror jeg ikke,
vi skal ændre på igen foreløbig, vurderer
han.
Til at skyde Houlkær-løbet 2009 i gang
havde arrangørerne indforskrevet den
socialdemokratiske
borgmesterkandidat,
Karin Gaardsted, der selv i sin tid var med
til at arrangere det allerførste Houlkærløb.
Karin Gaardsted glædede sig over, at løbetraditionen i Houlkær stadig holdes i hævd,
og rettede i den forbindelse en særlig hilsen
til John Glerup Møller og Preben Tougaard.
Begge er stillet til start i samtlige de 25
år, Houlkær-løbet har været afviklet. Og
sidstnævnte jubilar fik oven i købet en af
aftenens 35 hovedpræmier med sig hjem
fra Houlkær-hallen.
Aftenens musikalske underholdning i hallen
var lagt i hænderne på en række unge
bands fra Fritidsgården. De foregående par

Mindst to løbere har været med i alle de 25
år, Houlkær-løbet er blevet afviklet. Her er
den ene 25 års-jubilar, John Glerup Møller,
på vej over målstregen sammen med par
noget yngre med-motionister.

år har de opført deres ”Talentløse show”
i Houlkær-centeret fredag eftermiddag og
aften, men i hallen fik de mulighed for at
optræde for et langt større festuge-publikum. Samtidig med at de fik ventetiden til
at føles væsentligt kortere for de mange
løbere, der efter Houlkær-løbet samles i
hallen – i håb om at deres brystnummer
udløser en lodtrækningspræmie.
Alt i alt en win-win situation for både
musikere og publikum. Som afslutning på
et helt igennem vellykket jubilæumsløb,
der oven i købet blev afviklet under nærmest ideelle vejrforhold.

Efter løbet spillede unge bands fra Fritidsgården op til ”Talentløst Show” i Houlkærhallen.
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Houlkær – en landsby i ”storbyen”
Sognepræst Karsten Høgild slap for at blive våd, da han åbnede årets festuge

Noget kunne tyde på, at det var et smart
taktisk træk at lade den lokale sognepræst
åbne årets udgave af Houlkær Festuge.
Godt nok så de truende og regntunge
ud – de mørke skyer, som drev hen over
torvet omkring åbningstidspunktet – men
til arrangørernes store lettelse ventede de
med at give vand, til åbningsseancen var
vel overstået.
Man kunne næsten få en fornemmelse af,
at det var de højere magter, der i en halv
times tid holdt hånden over Houlkær – og

således bidrog til at bevare optimismen
intakt med henblik på de kommende dages
festligheder……
- Og den årlige Houlkær Festuge skal netop
gerne være med til at sprede optimisme og
tro på, at tingene kan lade sig gøre, hvis
bare alle gode kræfter arbejder sammen,
lød en af pointerne i pastor Karsten Høgilds
åbningstale.
- Festugen bekræfter på mange måder, at
Houlkær er som en landsby i Viborg. Ånden
i Houlkær tilsiger, at man som beboer følger

Både før og efter den officielle festugeåbning sørgede elever fra Viborg Gymnasium og HF
for talentfuld musikalsk underholdning.
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interesseret med i, hvad der sker i lokalsamfundet, og festugen bygger således videre
på den pionerånd, der vel i realiteten altid
har kendetegnet bydelen, vurderede han.
Og sluttede så i øvrigt af med at citere
Benny Andersens digt: Sommeraften.
Både før og efter åbningstalen sørgede
elever fra Viborg Gymnasium og HF for
talentfuld musikalsk underholdning.
De unge musikere – teknisk assisteret af
musiklærer Morten Bak Hansen – havde
fornuftigvis taget opstilling inde i arkaden mellem biblioteket og boligselskabets
kontor. Herfra serverede de et varieret musi-

kalsk program – spændende fra smukke
ballader over hård rock til inciterende,
selvkomponerede reggae-rytmer.
Formanden for Initiativgruppen Houlkær,
menighedsrådsformand Carsten Marcussen,
var eftermiddagens konferencier og benyttede samtidig lejligheden til at få afviklet
et lille hængeparti i forhold til årets lokale
initiativprismodtager, Karla Pedersen.
Hun har tidligere fået overrakt både blomster og en lanterne til terrassen, og nu kan
hun – langt om længe - også fremvise det
officielle diplom, der følger med prisen som
årets lokale ildsjæl 2009.

Formanden for Initiativgruppen Houlkær, menighedsrådsformand Carsten Marcussen,
benyttede lejligheden til at overrække Karla Pedersen det officielle diplom, der følger med
prisen som årets lokale ildsjæl.
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Farver i livet – nu helt frem til 1. juli
International udstilling på Houlkær Bibliotek får lov at blive hængende nogle uger ekstra
Det er ikke hver dag, man oplever, at billedkunstnere fra tre forskellige kontinenter
udstiller side om side. Og for resten er det
da også sjældent at opleve et ”kunstnerkollektiv”, hvor den yngste er 26 og den
ældste er 78.
I det hele taget er der mange gode grunde
til at besøge udstillingen ”Farver i livet –
livet i farver”, som åbnede samtidig med
Houlkær Festuge tirsdag 26. maj.
Udstillingen var oprindelig kun berammet til at strække sig over fem dage, men
opmuntret af publikums anerkendende
kommentarer på åbningsdagen lod udstillerne sig hurtigt overtale til at lade deres
billeder hænge på Houlkær Bibliotek indtil
udgangen af juni.
Acrylmalerierne på udstillingen er resultatet af i alt fem kursuseftermiddage i Aktivitetscenteret ved Houlkær Kirke. Her har
kursusleder Tove Kjærgaard – bl.a. ved
hjælp af musik – ansporet sine kursister til
at slippe kreativiteten løs.
Og at dømme efter kursisternes egne
udsagn ved ferniseringen på biblioteket
har det været en givende og inspirerende
proces i mere end én forstand.
Alicia Rasmussen fra Argentina og Juanne
Vognsen fra Nicaragua tegner sig for
udstillingens latinamerikanske islæt. Inyang
Pedersen fra Nigeria repræsenterer Afrika.
Jan Knudsen er trods sit danskklingende
navn fra Holland, hvorimod Jette Carlsen,
Hanne Bang, Tove Kallestrup og Gerda Søe
alle er ”indfødte” danskere.
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Endnu ligger det ikke 100 procent fast,
hvorvidt malerkurset i Houlkær fortsætter efter sommerferien, men at kursisterne
gerne stiller op til en ny sæson under
ledelse af Tove Kjærgaard – det kan der vist
ikke herske ret megen tvivl om….

Stærke farver, som vidner om udstillernes
forskellige kulturelle baggrunde, kendetegner udstillingen, som kan ses på Houlkær
Bibliotek indtil udgangen af juni.
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Trafikundersøgelse udsat en måned
Til gengæld har alle i Houlkær nu mulighed for at bidrage med deres erfaringer
På Houlkær Nyt-redaktionen er vi selvsagt
ikke meget for at indrømme det, men jo: I
spørgsmålet om den igangværende trafikundersøgelse i lokalområdet er vi – uhjælpeligt – blevet overhalet af udviklingen.
I det foregående nummer af bladet kom vi
for skade at skrive, at der i maj ville blive
gennemført en spørgeskemaundersøgelse
blandt eleverne i 3., 6. og 8. årgang på
Houlkærskolen og Overlund Skole.
Det var også, hvad der lå i kortene, da artiklen blev skrevet tæt op imod deadline, men
i det mellemliggende tidsrum har Viborg
Kommunes trafik- og vejafdeling ændret
signaler.
- Vores oprindelige ide var, at vi ville gennemføre undersøgelsen i Houlkær/Overlund
som et pilotprojekt, der så senere skulle
udbredes til resten af kommunen.
- Sidenhen har det så imidlertid vist sig,
at arbejdet med kommunens kommende
trafiksikkerhedsplan er blevet fremskyndet,
så det nu giver bedre mening at gennemføre hele spørgeskemaundersøgelsen i én
ombæring.
- På den måde slipper vi bl.a. også for en
del af den manuelle bearbejdning, som ville
have været forbundet med pilotundersøgelsen i Houlkær/Overlund, forklarer ingeniør
Thorkild Vestergaard, som er afdelingsleder
i kommunens trafik- og vejafdeling.
Undersøgelsen af de lokale skoleelevers trafikvaner og –erfaringer bliver nu i stedet
gennemført i ugerne op mod sommerferien.

Og fordi besvarelserne nu – helt igennem –
kan behandles elektronisk, kommer undersøgelsen til at omfatte samtlige elever fra
0.-8. klasse. Og ikke bare de tre årgange,
der fra starten var udpeget til at medvirke.
Oven i købet indebærer den nye undersøgelsesmodel, at grundejerforeninger og
andre interesserede nu også – via internettet - får mulighed for at give deres besyv
med.
- Og netop i Houlkær/Overlund er der jo
tradition for, at beboerne er særdeles aktive
i trafikdebatten, så mon ikke vi i alt kan nå
op på mellem 1500 og 2000 besvarelser i
området ”Øst for søerne”.
- I hvert fald er det nu, beboerne har chancen for at udpege lokaliteter, hvor de i det
daglige føler sig utrygge som trafikanter,
appellerer Thorkild Vestergaard.

Sidste år var Erik Overgaard Hansen, Thorkild Vestergaard, Carsten Marcussen og Stig
Jensen i færd med at analysere forholdene
omkring tunnelen ved Houlkærskolen.
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Netop utryghed er nøgleordet i trafikundersøgelsen.
Én ting er, hvad den officielle uheldsstatistik siger. Den stemmer ikke nødvendigvis
overens med folks individuelle oplevelse af,
hvor det er farligt at færdes i trafikken. Men
nu får kommunen – én gang for alle – en
mulighed for at sammenholde de to størrelser – og udmønte resultatet i en konkret
trafikhandlingsplan.
- Nogle steder føler folk sig måske så
utrygge, at dét i sig selv er med til at holde
uheldsfrekvensen nede. Og i en række tilfælde vil vi sandsynligvis kunne løse problemerne – uden at det nødvendigvis behøver
at koste en hel masse, nævner Thorkild
Vestergaard.

Alt i alt håber teknikerne i kommunens
trafik- og vejafdeling, at op imod 10.000
borgere i storkommunen vil benytte sig af
muligheden for at præge de kommende års
trafikplanlægning.
Skoleeleverne og deres forældre har via
folkeskolerne modtaget en opskrift på,
hvordan de videregiver deres daglige trafikerfaringer til kommunen.
Andre interesserede i lokalområdet kan
indtil 5. juli gå ind på Viborg Kommunes
hjemmeside og yde deres aktive bidrag til
trafikundersøgelsen, oplyser ingeniør Dorte
Scott Hansen fra kommunens trafik- og
vejafdeling.

Houlkærhallen søger
Den nuværende forpagter Susanne Johansen har opsagt forpagtningen af cafeteriet i
Houlkær Hallen.
Derfor søges ny forpagter med tiltrædelse 1. september 2009.
Vi forestiller os f.eks. en efterlønner, pensionist, forening eller enkeltperson, der har lyst
og interesse for opgaven.
Cafeteriet holdes åbent ved stævner og ellers efter aftale med halbestyrelsen.
Vi sørger for uddannelse.
Er du/I interesseret så ring til formanden for Hallen, Einer Kløjgaard på tlf.: 86674425

Houlkærhallen søger også
Vi søger en afløser for halinspektøren på hans sygedage, fridage og ferier.
Vi ønsker en myndig person, der har lyst og evne til at afløse halinspektøren nogle timer
hver måned.
Arbejdet består i at åbne hallen for brugerne, og rengøring af omklædningsrum.
Er du interesseret så ring til formanden for Hallen Einer Kløjgaard på tlf.: 86674425
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Roen genoprettet
Lokalt netværkssamarbejde har båret frugt i forhold til gruppe af ”rodløse unge”
I årets første nummer af Houlkær Nyt blev
det beskrevet, at Houlkær hen over vinteren
har oplevet en tendens til, hvad man kan
betegne som ”rodløse unge” der skabte uro
bl.a. på Houlkær Bibliotek og i Houlkær
Hallen.
Som det også blev beskrevet, var man
meget hurtige til at etablere en netværksgruppe, der holdt en række møder for dels
at indkredse problemets omfang og karakter, dels iværksætte nogle ”handlinger” der
kunne afhjælpe problemet. Etableringen af
denne netværksgruppe betød, at indsatsen
overfor de unge kom til at hvile på flere
parters skuldre.
Netværksgruppen bestod bl.a. af skolen,
hallen, idrætsforeningen, fritidsgården,
kommunen, biblioteket, SSP og boligselskabet.
Man kunne bl.a. i gruppen konstatere, at
uroen i hallen var mest markant, når Fritidsgården ikke var åben for den målgruppe,
der udviste ”problemadfærd”. Og særligt
udpræget var problemet, når halbestyreren
havde fri. Forsøgsvist valgte man derfor at
åbne Fritidsgården mandag aften, hvilket
har vist sig at være en rigtig god løsning
for de unge, der ”hængte ud” i hallen/
området og kedede sig. Fritidsgården har
efterfølgende været særdeles godt besøgt
om mandagen, og kom der unge i hallen,
kunne man blot henvise til førstnævnte til de unges og HIF’s store tilfredshed.

Dernæst har man via Projekt Springbrædtet, som er et projekt for foreningsløse
unge i området – under Boligselskabet
Viborg – indlemmet hovedparten af de
unge (drenge) i projektet. Her mødes de
to gange om ugen til bl.a. løbetræning og
forskellige former for boldspil. Jacob Flintholm er ansvarlig for denne gruppe unge.
Dette giver både de unge et nyt og aktivt
indhold i deres hverdag, men det betyder
også, at de bliver aktive brugere af hallen
og området som helhed - med den følelse
af ansvarlighed heroverfor, der som regel
naturligt følger med.
Ikke mindst har også skolen og Fritidsgården stillet sig til rådighed ift. biblioteket og
fulgt op på de unges problemadfærd, både
når der pludselig opstod uro på biblioteket
og efterfølgende via samtaler med de unge,
som ikke har opført sig, som man kunne
ønske.
Summa summarum kan vi konstatere, at vi
igen har set et godt eksempel på, at når
institutioner og foreningsliv i Houlkær forener kræfterne for at finde løsninger på
aktuelle udfordringer, så er vi i stand til i
flok at løfte og skabe forandring til gavn
for området som helhed, men bestemt også
for de unge, som er blevet hjulpet derved,
at de er blevet givet alternative muligheder
til den adfærd, de ellers udfoldede.
Tonie Holmberg
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Ingen undskyldninger for at kede sig
Masser af gratis sommer-idrætstilbud til Houlkærs teenagere
Lokale teenagere svævende på magiske
koste over Odshøjvej….
Nej. Selv om der bl.a. står ”Quidditch” på
skemaet, er det nok trods alt ikke et syn,
man kommer til at opleve i forbindelse med
sommerens HIFive-aktiviteter i Houlkærområdet.
Til gengæld bliver der bl.a. mulighed for at
prøve sig selv af i sportsgrene som kajakpolo, fodrundbold og rulleskøjtehockey.
Så ret beset er der overhovedet ingen undskyldning for at gå at kede sig i de første
uger af skolernes sommerferie. Hvis man i
øvrigt er frisk på en udfordring – og tilhører målgruppen fra 4. til 9. klasse i folkeskolen.
Forløb i to afdelinger
”HIFive Houlkær 2009” er blevet til i et
samarbejde mellem Boligselskabet Viborg,
Projekt Springbrættet og Houlkær Idrætsforening og dækker i realiteten over to
arrangementer: En stribe sommerferieaktiviteter i uge 27, 28 og 29 – og et mere
målrettet HIF-medlemsfremstød i de sidste
par uger af august.
Ideen om HIFive-aktiviteterne begyndte
allerede at tage form i fjor, da der sommeren igennem blev spillet streetbasket i
Houlkær som led i det landsdækkende
Game3-projekt.
- Game3 var på mange måder et rigtig godt
projekt, men vi sad alligevel tilbage med en
fornemmelse af, at det måtte være muligt
at lave noget, der var endnu bedre for de
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samme penge, forklarer en af opfinderne
af HIFive-konceptet, beboerrådgiver Tonie
Holmberg, Boligselskabet Viborg.
Pengene til sommerferieaktiviteterne har
initiativtagerne bl.a. fået bevilget fra
Soroptimisterne, Viborg Ungdomsråd, den
lokale SSP-organisation og sundhedskampagnen ”Det Fede Liv”.
De nævnte sponsorer meldte sig egentlig
allerede på banen sidste sommer, men da
viste det sig muligt at finansiere Game3aktiviteterne udelukkende med støtte fra
Lions Club Viborg.
I stedet fik initiativtagerne i Houlkær lov
til at gemme sponsorbidragene med henblik på 2009, og de er i mellemtiden blevet
suppleret op med 17.000 kroner fra Boligselskabet Viborg, således at der i alt er et
HIFive-budget på 50.000 kroner at gøre
godt med.
Plads til alle
I praksis bliver det de to faste Projekt
Springbræt-medarbejdere, Karin Bjerrum
fra Fritidsgården og lærer Jakob Flintholm,
Houlkærskolen, der kommer til at stå med
ansvaret for de første tre ugers sommerferieaktiviteter i samarbejde med Tonie
Holmberg.
Udover de allerede nævnte aktivitetstilbud
lokker de bl.a. med aktiviteter som dans,
beach volley, basket, høvdingebold, vandkamp og kørsel på mountainbike. Aktiviteterne afvikles mandag, onsdag og fredag
i tidsrummet fra kl. 12 til 16. Tre gange
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i forløbet rundes aktiviteterne af med en
fællesspisning, og så er de forskellige sommerferietilbud i øvrigt gratis for deltagerne
– og åbne for alle interesserede.
Det vil for eksempel sige, at man også er
velkommen, hvis man bor i Overlund – eller
blot er på ferie hos en kammerat i Houlkær-området.
- Indtil andet er bevist, tror vi på, at vi har
plads og kan rumme alle dem, der kommer,
lyder det fortrøstningsfuldt fra Tonie
Holmberg.
Nye medlemmer velkomne
2. afdeling af HIFive-projektet skydes i gang
lørdag 15. august med en stor, fælles aktivitetsdag på P-pladsen ved Houlkær Kirke.
Her vil der blive disket op med mad, drikkevarer og levende musik, og HIFs basket-,
badminton-, håndbold-, fodbold-, og tennisafdelinger vil hver især stå for gennemførelsen af en række idrætsaktiviteter.
Aktivitetsdagen henvender sig til både børn
og voksne i alle aldre, men de følgende par
uger vil det igen primært være målgruppen
fra 4. til 9. klasse, der fokuseres på.
Hver af de fem underafdelinger af Houlkær
IF har deres ”egen” ugedag på Houlkær
Stadion, hvor de vil gøre noget ekstra ud
af at modtage nye ungdomsmedlemmer.
Og det overordnede formål med det hele

er naturligvis at få endnu flere af områdets
unge aktivt engageret i det lokale idrætsog foreningsliv.
- Flertallet dyrker i forvejen en eller anden
form for sport, men der er også stadig
mange, der ikke er aktive i foreningslivet.
Da jeg gennemførte en undersøgelse på
Houlkærskolen i efteråret, drejede det sig
om cirka 11 procent af drengene og 17
procent af pigerne, forklarer Tonie Holmberg.
Ambitionen er, at sensommerens HIFivefremstød forhåbentlig kan gøre endnu flere
interesserede i at dyrke organiseret idræt i
HIF-regi. Samtidig med at nogle måske får
mod på at kaste sig over flere idrætsgrene.
- Under alle omstændigheder synes jeg, det
er særdeles positivt, at vi i år har fået bredt
samarbejdet med idrætsforeningen ud til
ikke bare at omfatte basketball-afdelingen.
- Og viser det sig, at HIFive-aktiviteterne
bliver en succes, kunne det da godt være,
vi skal forsøge at gentage tilbudet i 2010,
nævner Tonie Holmberg.
Første dag med gratis idrætsaktiviteter ved
HoulkærHallen bliver mandag 29. juni. Da
går det løs med dans for pigerne, fodbold
for drengene og afslutningsvis en fælles
beachvolley-match efterfulgt af et aftensmåltid.
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VIBORG GYMNASIUM OG HF

Det lokale gymnasium i en
global verden
En beretning om stor fremgang på Houlkærs største arbejdsplads
Ekstraordinært mange unge har i år søgt
om optagelse på Viborg Gymnasium og Hf.
De senere år har budt på mange udfordringer, bl.a. gymnasie- og hf-reformer og ikke
mindst overgangen til selveje og dermed
skabt en helt ny profil for VGHF.
Der var engang, da Viborg Amtsgymnasium
og Hf lå alene og et stykke uden for byen
og tilmed op ad bakken.
Det er anderledes i dag.
Nu ligger gymnasiet midt i bydelen Houlkær/Overlund, som i disse år gennemgår
en dynamisk udvikling med mange nye
tilflyttere og gymnasiet hedder nu Viborg
Gymnasium og Hf. Vi ændrede navn, da
amterne (herunder også Viborg Amt) nedlagdes i forbindelse med oprettelsen af de
nye regioner og samtidig hermed overgik
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landets gymnasier økonomisk fra amterne
til statsligt selveje. Inden amternes lukning gav Viborg Amt os en ny og supermoderne naturvidenskabelig afdeling og et
moderne studiecenter, som giver mulighed
for fordybelse og alternative arbejdsformer.
Nybygninger som gør vores studiemiljø
attraktivt.
Men udfordringen om at klare den nye
hverdag som selvejende institution kom
ikke til at stå alene. Samtidig med indførelsen af selveje kom der en ny gymnasie- og
hf-reform. Viborg Gymnasium og Hf udbyder i gymnasieafdelingen 9 forskellige studieretninger, som er bygget op af en række
bærende fag fra enten det naturvidenskabelige, humanistiske, kunstneriske eller
samfunds-videnskabelige område.
På Viborg Gymnasium og Hf lægger vi
vægt på faglighed, fællesskab og forskellighed og spørger man eleverne, hvorfor de
har valgt at gå netop hos os, er svaret, at
det har de, fordi skolen tilbyder uddannelse
på et højt fagligt niveau, men at de også
har valgt skolen, fordi vi har et rigtig godt
elevmiljø, hvor man med elevernes ord ”har
lov til at være den, man er”.
Vi er et moderne gymnasium, som hele
tiden forsøger at skabe nye muligheder for
de unge. Mange nye ideer er undfanget og
mange af dem er allerede blevet til en del
af skolens profil og vi lægger vægt på at
samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

VIBORG GYMNASIUM OG HF
Der skal blot nævnes to indsatsområder:
På hf tilbyder vi nu en helt ny linje ”Visuel
hf”, så vi i alt har 4 hf-linjer:
Sammen med The Animation Workshop i
Viborg tilbydes som noget helt nyt en treårig hf-uddannelse, hvor kreative unge kan
tilegne sig de færdigheder, som er nødvendige på videregående kreative uddannelser som f.eks. designskoler, arkitektskoler,
animationsuddannelser, kunstakademier,
filmskolen, uddannelser inden for medie
og kommunikation m.m.
Ved at kombinere en hf-uddannelse med et
visuelt grundforløb opnås både et bogligt
og et kreativt fundament. Dermed erhverves den kombination af færdigheder, som
er nødvendige for at søge ind på videregående kreative uddannelser.
Der har været overvældende søgning til
Visuel Hf og det er ikke for meget sagt,
at vi glæder os meget til at komme i gang
både med de nye elever og med samarbejdet med The Animation Workshop.
Udover Visuel Hf har vi to andre linjer, hvor
netop samarbejdet med lokale uddannelsesinstitutioner er vigtigt. På Sundheds- og
pædagoglinjen samarbejder vi med Sygeplejeskolen i Viborg og Viborg-Seminariet.
Og på Medie- og kommunikationslinjen
samarbejdes med bl.a. vores nabo Medieskolerne i Viborg.
I gymnasie-afdelingen har vi oprettet en
ny studieretning ”Globalisering og internationa-lisering” med studieretningsfagene
engelsk, samfundsfag og psykolog, hvor vi
retter fokus imod den store verden. Disse fag
vil i samarbejde med de obligatoriske (f.eks.
historie, dansk, matematik og idræt) koordinere tilrettelæggelsen af undervisningen,
som fokuserer på temaet globalisering og

internationalisering. Globaliseringsklassen
vil gennem gymnasieforløbet have kontakt
med en skoleklasse i Ghana i Vestafrika og
vi planlægger en studietur for hele klassen
til Ghana i to uger.
De sidste års forskellige indsatsområder
suppleret med mange andre spændende
arrangementer på skolen har båret frugt.
Viborg Gymnasium og Hf har fået rigtig
mange nye elever i både hf og gymnasiet. En stor arbejdsplads er blevet endnu
større. Med små 700 elever og ca. 70 lærere
samt administrativt personale er gymnasiet
Houlkærs største arbejdsplads.
Årets tilbagevendende højdepunkt er
dimissionsfesten i juni (i år den 26. juni),
hvor alle skolens hf- og gymnasiestudenter
med deres familier, øvrige elever og lærere
er samlet i skolens store og til lejligheden
festligt udsmykkede hal. For sidste gang er
nyudsprungne studenter samlet på deres
gymnasium og er klar til at gå videre i livet.
Skolens motto ”let at komme til, svært at
rejse fra” får netop denne dag en meget
nærværende betydning.
Næste skoleår bliver mindst lige så spændende som det forgangne og som noget
helt nyt tager vi imod ekstraordinært mange
nye elever og lærere. Disse skal alle blive en
del af et gymnasium, som samarbejder med
både byen og verden.
Bjarne Christensen
Inspektor
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Lydbøger – og hvad deraf følger …..
Gode historier kan føre en mange steder
hen på rejser i fantasien, men de kan også
inspirere til i virkeligheden at besøge de
steder, hvor særligt elskede historier udspiller sig.
I min familie har bøger ført os til både
Yorkshire i England og Korfu i Grækenland
inspireret af herlige oplevelser med at høre
lydbøger sammen, når vi har skullet køre
lange distancer for at nå frem til et feriemål
- så oplevelser på den ene tur har inspireret
til en ny ferierejse.
Mange kender jo de lange køreture - kedelige og varme timer i bilen – på vej sydpå.
Store børn kan ofte godt beskæftige sig
selv med musik eller en lydbog i hovedtelefonerne, men det kan stærkt anbefales, at
man prøver at finde en god historie, som
hele familien kan have glæde af at lytte til.
Tiden flyver af sted, og man får en dejlig,
fælles oplevelse.
Vi har præsteret at sidde fast i en kø i
Elbtunnelen, mens vi helt afslappede grinede og hyggede os. Rundt i de andre biler
kunne vi se de andre bilister skummende af
irritation. Vi har også mange gange, når vi
egentlig er nået frem til målet, blevet siddende i bilen, fordi vi da lige skulle høre
kapitlet færdigt.
Valget i min familie er som regel faldet på
de humoristiske historier. Vi har grinet os
igennem Tyskland, Norge og Sverige til
bl.a. disse lydbøger:
Benjamin Jacobsens bøger: Midt i en klunketid og Glade dage i Kronprinsessegade,
der handler om en mildt sagt excentrisk,
børnerig familie i slutningen af 1800-tallet
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og ikke mindst den mindeværdige bedstemors vilde eskapader.
Jørn Riels trilogi fra Grønland: En fortælling hvoraf man får et smukt ansigt, Vorherres rævefælde og Det første af altings
fest – herlige skrøner, som har haft som
bivirkning, at vi har fået en varig interesse
for og kærlighed til Grønland.
James Herriots festlige erindringsbøger om
Folk og fæ i Yorkshire, der også siden er
blevet set og genset mange gange i den
vellykkede TV-serie. Historierne om den
elskelige, men ret uheldige dyrlæge har
også givet et vist – om end overfladisk kendskab til veterinærpraksis, så vi kan
blære os med fagudtryk som forfangenhed,
spat og yverbetændelse. Og stor lyst til selv
at besøge det smukke Yorkshire!
Men den bog, som har sat sig de mest
varige spor, er Min familie og andre dyr
af Gerald Durrell. En roman baseret på (lidt
forbedrede?) erindringer og med ingredienserne: meget excentrisk familie, mange
dyr og meget humor. Forfatteren, der er en
verdensberømt zoolog, flyttede i 1930erne
som niårig med sin mor og voksne søskende
til den smukke græske ø Korfu. I historien
hører man om den meget engelske families
møde med den meget afslappede græske
kultur, familiens mere eller mindre besynderlige hobbies og venner, og ikke mindst
drengen Geralds betagelse af dyr og natur
og en deraf følgende stadig voksende zoologisk have i familiens hjem.
Romanen er i vores familie blevet klassikeren over dem alle og har to gange medført
rejser til øen.
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Min ældste datter ønskede ingen fest til
sin konfirmation, men i stedet en rejse til
Korfu, og til sin 28 års fødselsdag (for en
måned siden) ønskede hun sig en engelsk
udgave af bogen – hun har den selvfølgelig
på dansk. Og der bliver stadig ofte refereret
til og citeret fra historien. Hvis jeg f.eks.
antyder, at mine døtre på en eller anden
måde har opført sig mindre heldigt, så er
det helt sikkert, at jeg får svaret (citatet)
med et glimt i øjet: ”Vi kan jo ikke være
blevet sådan af os selv!”, som den stakkels,
hårdt prøvede mor i romanen også får at
vide af sine vidtløftige børn!

De gode historier, som man læser eller hører
sammen med sin børn, kan føre både det
ene og det andet sted hen, men helt sikkert giver de fælles oplevelser og en fælles
referenceramme, som man kan have meget
glæde af. De her nævnte historier har alle
en del år på bagen og kan desværre ikke
lånes som lydbog på CD – kun på bånd.
Hvis man ikke har mulighed for at afspille
bånd, så kan de selvfølgelig læses højt, eller
man kan læse dem for sin egen fornøjelse!
Biblioteket hjælper også gerne med at
finde andre lydbøger, som passer i indhold
og niveau til netop din familie.
God tur!

Houlkær bibliotek holder
sommerlukket i juli
Houlkær bibliotek holder som sædvanligt lukket i juli og åbner igen lørdag d.
1. august – hovedbiblioteket er åbent som
normalt hele sommeren. Materialer, der er
lånt på Houlkær Bibliotek i juni, har fået
rykket afleveringsdatoerne til august - tjek
datoen på udlånskvitteringen.
Reserverede materialer:
Hvis du venter på materialer, der er reserveret til afhentning i Houlkær, så kan de
afhentes her (Houlkær) efter ferien, med-

mindre der er lavet en anden aftale med
personalet, eller at man selv har ændret
afhentningsstedet til Hovedbiblioteket – tal
evt. med personalet om mulighederne, hvis
du er i tvivl.
Vi ønsker alle vores brugere – små som
store – en rigtig god sommer!
På gensyn til august.
Kirsten Nørgaard
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Sommerbogen:
Foder til læseheste og læseføl
Læs 5 bøger og få en lækker is!
Med denne tillokkende overskrift indbyder Viborg Bibliotekerne alle børn, der skal
starte i 3. eller 4. klasse efter ferien, til at
være med til at læse bøger i sommerferien.
Børn bliver gode til at læse ved at træne,
og heldigvis synes rigtig mange børn også,
at det er herligt at læse, mens andre skal
have et lille puf – eller endnu bedre lidt
lokkemad for at komme i gang.
På alle kommunens biblioteksafdelinger,
der ikke er ferielukkede, kan børnene i sommerferien låne 5 bøger efter eget valg og
få 5 bogmærker, som efter læsningen skal
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udfyldes med navn, adresse, bogens titel
og en lille anmeldelse. Bogmærkerne skal
afleveres samlet på biblioteket, og barnet
får så et is-bevis, som kan ”veksles” til en
lækker is hos ”Frøken Frost”.
Når man har afleveret sine bogmærker,
deltager man også i en lodtrækning om
gavekort til en boghandel. Man må meget
gerne læse mere end 5 bøger og kan ved
at aflevere flere bogmærker forbedre sine
chancer i lodtrækningen – men man kan
kun få én is 
Børnene vil få en folder om ”Sommerbogen” i skolen inden ferien.

HOULKÆRSKOLEN

Mødetider i forbindelse
med sommerferien
Sidste skoledag inden ferien er fredag d.
26. juni 2009.

De nye børnehaveklasser møder kl. 10.15 –
11.45 i Myretuen.

Alle klasser møder kl. 8.15-11.00. De første
2 timer foregår i klassen eller klyngen.
Fra kl. 10.10-11.00 er der fællestime i
Gøgereden.
SFO har åbent som normalt om morgenen.
Der er herefter åbent fra kl. 11.00-13.00.

Skolens kontor har åbent d. 29. juni, 30.
juni, 1. juli samt 2. juli kl. 9.00-14.00.
Kontoret åbner igen d. 3. august 2009 kl.
9.00. Resten af ugen er kontoret åbent fra
kl. 9.00-14.00.

Første skoledag efter ferien er mandag d.
10. august 2009. 1.-9.årgang møder
kl. 9.00-11.00. Der er fællestime i Gøgereden fra kl. 9.15 – 9.45.
SFO holder normalt åbent.

SFO har ferielukket i ugerne 29, 30 og
31. Der kan tilbydes anden pasning i de 3
uger.

Nyt fra Houlkærskolen
Skoleåret 2008-2009 er ved at rinde ud.
Den seneste tid har vi været i gang med
planlægningen af det kommende skoleår. I
denne planlægning indgår arbejdet med en
række områder.
Første led er den økonomiske, hvor vi får
udmeldt den økonomiske ramme, forstået
såvel i kroner som i lektioner, som er til
rådighed.
Herefter kan vi beregne, hvor mange lærere
og pædagoger, der skal være ansat for at
dække de undervisningsmæssige og fritidsmæssige (SFO) opgaver.

I år viste opgørelsen, at vi skulle ansætte 3
lærere og 2 pædagoger.
Vi har ansat Gry Billeskov Ahlmark, som
skal dække bl.a. dansk, musik og billedkunst i indskolingen.
Bo Schou Nielsen skal undervise i matematik, sløjd og idræt på mellemtrinnet.
Ulla Nielsen skal bl.a. dække musik og
svømning, samt være holdlærer i indskolingen
Efter ansættelserne påbegyndes fagfordelingen, hvor det fastlægges, hvilke lærere
der skal undervise i hvilke fag og klasser.
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Processen finder sted i et tæt samarbejde
mellem ledelsen og lærerne.
Skolebestyrelsen skal godkende fagfordelingen, hvilket er sket uden bemærkninger.
Når fagfordelingen er foretaget går skemalægningen i gang. Her fastlægges, hvordan
de enkelte lektioner placeres på ugeskemaet. Inden sommerferiens begyndelse får
eleverne skemaerne udleveret. Når skemaet
er udarbejdet, skal det godkendes i skolebestyrelsen.
Efter fagfordelingen udarbejdes det interne
budget. Her fastlægges efter forslag fra
personalet, hvor meget der skal afsættes til
de enkelte fagområder og andre områder.
Prøverne (eksamen) for 9. årgang finder
sted i maj og juni dels som skriftlige prøver
og dels som mundtlige prøver.
Eleverne skal også vælge deres videre
uddannelsesmæssige forløb. Her vælges
typisk en af følgende ungdomsuddannelser (gymnasium, handelsskole, det tekniske
område).
Dette arbejde varetages af ungdomsvejlederen (tidligere benævnt skolevejleder).
En anden opgave som skal varetages er
lokalefordelingen. I år får vi 4 hold på 0.
årgang. Dette har indflydelse på lokaleplanen. Klassestørrelse m.m. spiller også ind
ved lokalefordelingen.
En særlig opgave i dette forår har været
at indføre et nyt Intranet på skolen. Det
nye system vil gøre kommunikationen på
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skolen internt samt i forhold til elever og
forældre lettere.
Der har været afholdt kurser for, at indføre
personalet i det nye system.
Skolebestyrelsen går nu ind i det sidste skoleår i denne valgperiode. Der er nyvalg til
bestyrelsen i april 2010. Skolebestyrelsesformand Ole Trier har besluttet at fratræde
som formand. Han fortsætter i bestyrelsen som ”menigt” medlem. Næstformand
Pernille Cornelius bliver ny formand. Der
vælges ny næstformand på bestyrelsesmødet i juni.
Skolen er i årets løb blevet hjemsted for
administrationen af børnehaver og dagpleje
i Houlkær og Overlund. Dette samarbejde
har hurtigt fundet sin form og fungerer
meget tilfredsstillende.
Skoleåret har været præget af harmoniseringer som følge af dannelsen af den nye
og dobbelt så store kommune. Der er desuden udarbejdet en række målbeskrivelser,
bl.a. for skoleområdet, sundhedsområdet
m.m.
Der er på ret kort tid skabt et godt grundlag
for arbejdet på kommunens skoler, institutioner samt en række andre områder.
Jeg vil ønske alle en god sommerferie.
Venlig hilsen
Ole Birch

HOULKÆRSKOLEN

Cirkus Gøgekær
Torsdag den 14. maj var kulminationen af
nogle hektiske og spændende emnedage,
hvor elever fra 4. til 6. årgang og lærere
i Gøgereden – inspireret af den professionelle cirkusaktør Tonni Trifolikum –
optrådte foran et stort publikum ved to
forestillinger i Cirkus Gøgekær på græsset
ved gymnastiksalen..
Forud var gået et stort planlægnings- og
øvearbejde, hvor der blev rejst telt, valgt og

øvet diverse artist-, klovne- og tryllenumre,
fremstillet plakater og billetter samt lavet
lys- og lydopsætning.
Der blev over hele linjen vist et forbløffende
engagement og en dygtighed, der imponerede. Vejrguderne havde oven i købet bevilget solskin og varme hele ugen, så hvad
mere kunne man ønske sig? Godt klaret!
Lærerne i Gøgereden
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Sommerkåde i Houlkær SFO!
Vejret i maj var som bestilt til vores hulebygningsprojekt i Myretuen hos 0. og 1.
årgang. Det blev et populært projekt, som
greb meget om sig. Tjek selv billederne af
de stolte ”bygherrer”. Hele perioden blev
rundet af med en fremvisning af hulerne og
efterfølgende kagespisning i Birthes cafè.
Vores store rollespilsprojekt, som har løbet
over flere måneder, er nu nået til den fase,
hvor man begynder at kunne bruge alle de
ting man har lært og forberedt. Det er et
flot syn, når sportspladsen hver tirsdag og
torsdag eftermiddag bliver til en middelalderlig kampplads, hvor små krigere i flotte
kostumer og hjemmelavede skumvåben
boltrer sig. Se billedet af den lille ”hær”.
Fremadrettet er vi allerede i fuld gang med
planlægningen af modtagelsen af de nye
børn på 0. årgang efter sommerferien. De
kommer på besøg hos os i slutningen af
juni og skal prøve hvordan det er at gå i
SFO. Det plejer at være en rigtig god oplevelse, som vi glæder os meget til. Ligeledes
skal vi jo sige farvel til 1. årgang og deres
forældre, som rykker i Kernehuset efter
ferien. Det synes vi gøres bedst ved en ”farvelkaffedag”, hvor vi også ønsker hinanden
en god sommer.
”Kernehusfolket” – altså 2. + 3. årgang –
har i den seneste periode været meget på
legepladsen. Vi har haft bål, lavet snobrød,
snittet pinde og mange andre ting. Det er
dog ikke alt der er foregået ude. Vi har også
lavet armbånd af perler og syet bamser af
filt. Lidt ansigtsmaling er det også blevet
til, og så skal det nævnes, at børnene selv
har malet sten til mariehøns, skibe og fan24

tasifigurer og meget mere. Vores cykelprojekt med de èthjulede fortsætter også med
stor succes.
For at give børnene den bedst mulige start
på det nye der venter, har vi på det seneste haft et forløb på ”Fritidsgården” med
3. klasserne. Det har været en succes, der
har givet dem en fornemmelse af, hvordan
fremtiden tegner sig, når de efter ferien
bliver ”store”, og bevæger sig videre fra
Kernehuset til Gøgereden i 4. Klasse.
Hilsner fra Houlkær SFO
Tove & Agnes
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Halsamarbejde presser sig på
Houlkærhallen lægger op til samarbejde med Overlund Hallen
Idrætsforeningerne gør det allerede – og
nu overvejer hallerne i Houlkær/Overlund
seriøst at gøre det samme: d.v.s. at arbejde
tættere sammen på tværs af Randersvej.
Ideen var allerede sporadisk oppe at vende
for et års tid siden, og oven på Houlkær
Hallens ordinære repræsentantskabsmøde i
maj har den fået fornyet aktualitet.
Halbestyrelsen i Houlkær tæller traditionelt
fem medlemmer men er gradvist skrumpet
ind til tre.
Og heller ikke i 2009 lykkedes det at få gennemført det generationsskifte, som ellers
igennem flere sæsoner har presset sig på.
- Vi, der sidder i bestyrelsen, har efterhånden været med gennem en årrække, og nu
synes vi ærligt talt snart tiden er moden
til, at der kommer nogle yngre kræfter ind
med nye ideer og visioner.
- Problemet er bare, at det tilsyneladende
er ualmindelig svært at finde interesserede,
der har lyst til at påtage sig opgaven.
- Og ligefrem at ”kaste håndklædet i ringen”
vil vi selvfølgelig også helst undgå, når vi
i øvrigt står med en hal med et stigende
befolkningsunderlag og en sund driftsøkonomi, lyder ræsonnementet fra halbestyrelsesformand Einar Kløjgaard Jensen.
Forestiller man sig, at Houlkær Hallen
og Overlund Hallen organisatorisk bliver
samlet under én hat, skal der - alt andet
lige - kun bruges halvt så mange bestyrelsesmedlemmer.

Og også driftsøkonomisk vil der formentlig
være en række rationaliseringsfordele forbundet med et tættere halsamarbejde på
tværs af Randersvej.
- Allerede i dag henviser vi gerne kunder
til Overlund-hallen, når vore egne selskabslokaler her i Houlkær er lejet ud. Så i den
forstand ser jeg ikke de to haller som konkurrenter.
- Tværtimod tror jeg, at begge haller vil
kunne vinde ved, at vi drifts- og ressourcemæssigt lægger vore kræfter sammen. Og
i forhold til de kommunale myndigheder
vil vi i sagens natur også stå stærkere, hvis
hallerne ”Øst for søerne” kan tale med én
stemme i stedet for to, påpeger den siddende formand for Houlkærhallen.
Han og bestyrelseskollegerne i Houlkær har
endnu ikke konkret drøftet samarbejdsplanerne med deres ”ligesindede” i Overlund.
Men det vil ifølge Einar Kløjgaard Jensen
ske inden for overskuelig fremtid, hvis det
står til halbestyrelsen i Houlkær.
- Den øjeblikkelige situation for Houlkærhallen er i hvert fald ikke holdbar, fastslår
han med overbevisning i stemmen.
Foruden formanden består halbestyrelsen
pt. af Hans Christian Bundgaard (kasserer)
og Svend Erik Sjørring (sekretær). Sidstnævnte har allerede bebudet, at han trækker
sig på næste års repræsentantskabsmøde,
eftersom han er flyttet fra lokalområdet.
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Omklædningsrum tyverisikres
Halbestyrelse sætter ind mod kriminelle elementer
Det er sjovt at dyrke idræt – men det er
knapt så sjovt at blive bestjålet, mens man
gør det.
Gennem flere sæsoner har Houlkær Hallens
omklædningsrum fra tid til anden været
hjemsøgt af langfingrede typer på jagt
efter mærkevaretøj, penge og andre værdigenstande.
Men nu skal det være slut.
I løbet det kommende år tager halbestyrelsen initiativ til, at der i alle omklædningsrum bliver opsat aflåselige skabe,
hvor idrætsudøverne kan stuve deres Bjørn
Borg-underbukser, smykker og lommepenge af vejen.
- Skabene bliver af samme type som dem,
de har i svømmehallerne. D.v.s. at der skal
betales et mindre beløb i depositum, før
skabene kan låses af.
- Skabene kommer til at hænge over knagerækkerne, og målet er, at der inden for
et år gerne skal være installeret skabe i alle
omklædningsrum, forklarer halbestyrelsesformand Einar Kløjgaard Jensen.
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En anden nyhed fra halfronten er, at det i
løbet af efteråret bliver muligt at reservere
Houlkær Hallens selskabslokaler direkte via
internettet.
Og så bliver der for øvrigt også indført faste
træffetider på kontoret, så brugerne af
hallen altid ved, hvornår de med sikkerhed
kan få fat i halinspektør Tom Johansen.
I cafeteriet kommer der også til at ske
ændringer. Den nuværende forpagter,
Susanne Johansen, har sagt op med virkning fra 1. september, og derfor søger
halbestyrelsen nu efter en efterlønner, pensionist, forening eller enkeltperson, der har
mod på at påtage sig opgaven.
I samme ombæring annoncerer halbestyrelsen efter en ”myndig person”, der kan
afløse halinspektøren i ”nogle timer hver
måned”. Og i øvrigt træde til, når Tom
Johansen holder ferie o.l.
- Hidtil har det i princippet været op til
Tom selv at finde en afløser, når det har
været nødvendigt, men nu forsøger vi at
finde en mere permanent vikar-løsning,
forklarer Einar Kløjgaard Jensen.
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Fuld turbo på halplaner
HIF stiler mod, at en ny hal i Houlkær kan stå klar til indvielse i 2013
Når disse linjer læses, har trioen måske allerede været på farten.
Kendsgerningen er, at halbestyrelsesformand Einar Kløjgaard Jensen, Houlkær
IF-formand Henning Bruun-Schmidt og
formanden for HIFs basketballafdeling,
Mikkel Åris, her i forsommeren har planlagt
en udflugt til Elro Arena i Randers.
I det kronjyske skal de bl. a. kigge nærmere
på, hvordan Elro Arena praktiserer princippet om, at brugerne kan komme direkte ind
fra gaden og booke en bane til badminton
eller indendørs fodbold, og ekskursionen til
Randers er således et af de første, konkrete
skridt mod opførelsen af en hal 2 i tilknytning til Houlkær-hallen.
- Planerne befinder sig fortsat kun på
tegnebrættet, men i HIF-bestyrelsen er vi
indstillet på, at det er nu, processen skal
”speedes op”, hvis vi overhovedet vil gøre
os håb om at få en haludvidelse i Houlkær
indarbejdet i de kommende års kommunale
budgetter.
- Ambitionen er, at vi forhåbentlig kan
fremlægge et mere detaljeret halprojekt
i forbindelse med efterårets kommunale
valgkamp. Dermed skulle det være realistisk,
at hal nr. 2 kan stå klar til indvielse omkring
næste kommunalvalg i 2013, vurderer HIFformand Henning Bruun-Schmidt.
En anderledes hal
Baggrunden for HIF-bestyrelsens halplaner
turde være velkendte for alle, der i forvejen
har deres gang i Houlkær-hallen.

Den eksisterende hal fra 1990 bliver i
indendørssæsonen udnyttet til noget nær
bristepunktet, og trods dét er hal-kapaciteten langt fra tilstrækkelig til at dække den
lokale efterspørgsel.
- Rundt regnet afvikler vi lige så mange
træningstimer i Houlkærskolens gymnastiksal, i Astro-centeret og i Viborgs to gymnasiehaller, som vi gør i Houlkær-hallen.
- Og behovet bliver jo bestemt ikke mindre
i takt med, at Palleshøje-kvarteret og de
øvrige udstykningsområder i Houlkær
bliver fuldt udbygget, påpeger Henning
Bruun-Schmidt.
Dertil kommer, at et halbyggeri i Houlkær
også vil tilgodese den lokale fritids- og
ungdomsklub, som i øjeblikket holder til i
temmelig nedslidte lokaler ved Fristruphøjvej.
En af grundidéerne bag halplanerne er
nemlig, at det kommende halkompleks –
udover en ekstra træningshal – også skal
rumme en række klub-faciliteter som f. eks.
bordtennisborde, billardborde og hyggerum, hvor den lokale ungdom kan opholde
sig under mere uforpligtende former.
- Netop dét, at vi indkoopererer Fritidsgården, er noget helt centralt i hele halprojektet. Og i det hele taget er filosofien,
at Houlkær-hallen skal være et sted, hvor
man – groft sagt – kan komme ind fra
gaden og dyrke idræt.
- Den slags haller findes der ikke mange
af i Danmark – og da slet ikke i Viborg.
Derfor satser vi også på, at man bl. a. i
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Dansk Idræts Forbund og i Lokale- og
Anlægsfonden vil se med stor interesse på
vore halplaner, bemærker Henning BruunSchmidt.
Cafeteriet i spil
Præcis hvor den nye idrætshal skal ligge,
og hvordan byggeriet i øvrigt skal udformes, står fortsat hen i det uvisse.
Alle bolde er indtil videre i spil – herunder
også cafeteriets placering i det påtænkte
idræts- og fritidscenter.
- Sådan som det er i dag, må vi desværre
erkende, at cafeteriet ligger forkert placeret
i forhold til udendørsidrætten. Og en af
de store udfordringer i forbindelse med et
forestående halbyggeri bliver derfor også

at få ”vendt cafeteriet om”, således at det
både kommer til at vende ud mod P-pladsen – og ud mod fodboldbanerne.
- Lykkes det, vil det utvivlsomt skabe mere
liv – og forhåbentlig også større omsætning - i cafeteriet, så det på sigt bliver mere
attraktivt at være cafeterie-forpagter. Det
vil i så fald også være en værdifuld sidegevinst ved haludvidelsen, fremhæver Henning Bruun-Schmidt.
HIF-formanden satser på, at han senest på
efterårets valgmøde i Houlkær kan fremlægge en mere konkret tids- og financieringsplan.
Og så bliver det i øvrigt spændende at høre,
hvordan de lokale politikere stiller sig til
halplanerne…..

HÅNDBOLD
Vi leder med lys og lygte efter 2 nye trænere til følgende hold:
U6 Træner i hallen hver tirsdag kl. 17.00 – 18.00
U8 Træner i hallen hver tirsdag kl. 16.00 – 17.00
Skulle det være noget for dig, så ring venligst til os snarest.

Ulla Løvquist, Mob. 22 42 52 31
Marianne Bonne, Mob. 26 44 70 18
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Velkommen til ny kirketjener.
Med virkning fra 1. juli har menighedsrådet ansat Ivan Laursen, som ny kirketjener. Ivan er uddannet tømrer og har
været ved Postvæsenet i 16 år. I en periode har han været
beskæftiget som pedel ved et par skoler i Viborg. Siden 2001
har Ivan været ansat som kirketjener ved Søndermarkskirken
her i Viborg. Det er altså en erfaren og kompetent kirketjener, vi får. Vi glæder os meget til det fremtidige samarbejde
med Ivan og håber, at kirkens benyttere vil tage godt imod
vores nye medarbejder.
Hjertelig velkommen til Houlkær Kirke til Ivan Laursen.
På menighedsrådets vegne
Carsten Marcussen
PS. Ivan har første arbejdsdag i Houlkær Kirke den 14. juli. For at markere hans tiltræden
holder vi i forbindelse med morgenandagten fredag den 17. juli kl. 10.00 en lille reception i
kirkens våbenhus, hvor alle er velkomne til at sige goddag til vores nye kirketjener.

Afsked med Peder og Karen Hansen
Pinsedag
Søndag den 31.maj kl. 10.30 var kirken fyldt med rigtig mange mennesker. Godt nok skulle
der døbes tre børn, men der skulle også tages afsked med to skattede medarbejdere, ca.
300 mennesker fyldte det smukt pyntede kirkerum hvor Peder Hansen læste sin sidste
udgangsbøn.
Efter gudstjenesten holdt menighedsrådet reception for parret i de tilstødende mødelokaler
hvor alle var velkomne. Rigtig mange mødte op for at sige farvel med gaver og taler.
Ingrid Malmgren fra menighedsrådet havde stået for madlavningen, hvilket hun havde gjort
til UG.
Det blev en uforglemmelig eftermiddag for os alle.
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Koncerter
6. klasserne synger gospel 24. juni
Houlkær skolens musiklærere og hele 6. årgang bruger forsommerens musiktimer på at øve
gospel. Resultatet kan høres i Houlkær Kirke ved en koncert onsdag den 24. juni kl. 17. Vi
glæder os til at høre de gode stemmer og den herlige musik! Alle er naturligvis velkomne.
Fløjtekoncert
lørdag den 29. august kl. 16.00
Fløjtenisten Susanne Klausen, som til daglig underviser på Viborg Musikskole, er i besiddelse
af en barok-tværfløjte, udført i træ og stemt i gammel stemning. Ved en sensommerkoncert
i slutningen af august, når ferien er vel overstået, spiller hun musik af de barokke mestre
Telemann, Händel og Quantz. Organist Jens Chr. Hansen akkompagnerer på cembalo.

Arrangementer
Sogneudflugt
Tirsdag den 25. august, afgang fra kirken kl. 12.30
Afholder Houlkær Kirke sin årlige udflugt. Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00
Program kan hentes i kirken efter 1. juli.

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 og en småkage i våbenhuset.

Ønskekoncert den sidste fredag i måneden
i Houlkær Kirkes våbenhus
Efter morgensangen i kirken synger vi årstidens sange fra højskolesangbogen efter
forslag fra de fremmødte.
Der er aftalt ønskekoncert følgende fredag: den 26. juni.
Organist Jens Christian Hansen
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Kirkens arrangementer i Festugen
Efter morgenandagten i kirken fredag den 29. maj

”Houlkær Barberforretning”
På billedet ses de 7 herrer, som iført hvid skjorte og butterfly udgør det lille nyetablerede
ensemble Houlkær Barberforretning. Efter fredagens morgensang i Houlkær Kirke i festugen
sang gruppen nogle amerikanske barbershop-sange, til stor fornøjelse ikke mindst for det
kvindelige publikum. Måske vi får Houlkær Barberforretning at høre igen en anden gang..
fra venstre: Ankjær Poulsen, Win van der Schaft, Jens Chr. Hansen, Niels Ebdrup, Niels
Nauntofte, Børge Iversen og Aage Nielsen
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Fernisering
Klokken 16.00 samme dag lukkede kirken sine døre op for en fernisering med maleren Arne
Haugen Sørensen, som kirkens kunstudvalg havde arrangeret.
Der blev budt på et glas forfriskende hvidvin med snacks til. Ingrid Malmgren fra kunstudvalget fortalte om maleren og hans tanker. Udstillingen varer til midt i august og der kan
købes postkort og bøger om kunstneren ved kordegnen.
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Open Air gudstjeneste
Kl. 17.00
Som en del af Houlkær festuge var 80 mennesker mødt op i gryden bag kirken fredag før
pinse for at holde ”Open air gudstjeneste”. Vejret var helt fantastisk og dermed kom arrangementet til sin fulde ret.
Musikalsk stod den i år på klaver og fløjte. Den røde tråd i den familievenlige gudstjeneste
var ”Gud inviterer til fest”, hvor børnene var med til at dramatisere en af Jesu lignelser. Og
de var med til at dække bord, så vi alle sammen kunne holde ”altergangs-fest”. Det hele
sluttede af med grillmad - alt i alt var det et arrangement med en hyggelig og uformel
atmosfære.
Vi ses igen næste år!
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Minikonfirmand efterår 2009
Houlkær kirke vil gerne invitere elever i de kommende 3. klasser til at være minikonfirmand
til efteråret.
Vi mødes i Kirken hver onsdag eftermiddag kl. 13.10 – 14.40 fra ca. 1. september indtil
advent. Her går vi på opdagelse i kirkerummet og snakker om alt det, der sker i en kirke:
Gudstjeneste, dåb, bryllup, begravelse og meget mere. Vi synger, hører om Gud, spiser kage
og laver forskellige ting sammen: tegner, ser film, farver, tager på løb.
Forløbet slutter med en gudstjeneste 1. søndag i advent (29. november), hvor minikonfirmanderne medvirker, og hvor vi håber, at de tager deres forældre, søskende og bedsteforældre med.
Efter sommerferien sender vi breve ud med tilmelding. Men man kan jo allerede nu reservere
onsdag eftermiddag. Og husk, at det at gå til minikonfirmand ikke er en forudsætning for
at blive konfirmeret i 7. klasse. Men det skader på den anden side heller ikke…J
Vi glæder os til at se jer!

Åben Familie
Mødes hver anden fredag kl. 18.30 – 21.30 til fælles spisning og hyggeligt samvær.
Har du lyst til at deltage, er den næste gang: Fredag den 26. juni.
Sommerkaffe i juli mdr. kl. 19.30 i stedet for spisningen kl. 18.30:
Fredag den 10. – samt den 24. juli har vi sommerkaffe. Samværet begynder kl. 19.30 med
kaffe og brød til. Der vil stadig kunne benyttes kirkebus til arrangementet.
Til Åben families aftener kan man blive hentet af kirkebussen ved at ringe til kirkekontoret
senest på dagen inden kl.12.00 på tlf. 86 67 40 88 – Prisen for aftensmad er 30,- kr.

Houlkær Kirkes legestue
I Houlkær Kirkes kælderlokaler er der hver tirsdag mellem kl. 10.15 - 12.00 legestue for
børn under skolealderen med deres voksne. Det koster 30 kr. om måneden
Det er Tove Kallestrup, kirkens sognemedhjælper som står for legestuen. Tlf: 20 86 11 58
Legestuen er lukket i skolens ferier.
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Juli

August

Søndag den 5. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 2. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 12. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 9. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 19. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 16. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 26. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 23. kl. 10.30
Karsten Høgild
Søndag den 30. kl. 10.30
Karsten Høgild

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
En korrektion til omtalen af kirkebil i folderen med Praktiske oplysninger.
Kirkebil: (taxa) til gudstjeneste i Houlkær Kirke omhandler kun mennesker der bor i
Houlkær Sogn.
Bestil helst senest om fredagen til kirkekontoret: 86 67 40 88, eller alternativt direkte
til Taxa: 86 62 66 00 senest en time før gudstjenesten.
v/Kordegnen.
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DET SKER...
24/6 kl. 17.00
26/6 kl. 10.00
26/6 kl. 18.30
29/6 kl. 12.00
		
1/7-31/7
10/7 kl. 19.30
17/7 kl. 10.00
24/7 kl. 19.30
15/8 kl. 11-15
		
		
25/8 kl. 12.30
29/8 kl. 16.00

Koncert/Kirken
Morgenandagt/ønskekoncert
Åben fam. Kirken/spisning
Start på sommerens HIFive-ferieaktiviteter ved Houlkærhallen
Dans, fodbold, beachvolley og fælles aftensmad for aldersgruppen 4. - 9.
Houlkær Bibliotek ferielukket
Åben fam. Kirken/kaffe
Morgenandagt, reception for ny kirketjener.
Åben fam. Kirken/kaffe
P-pladsen mellem kirken og Houlkærcentret: Aktivitetsdag m/musik,
basketball, badminton, håndbold, tennis og fodbold.
Arr.: Boligselskabet Viborg og Houlkær IF
Udflugt/kirken
Fløjtekoncert i kirken

Go'nat idræt i Houlkær
2009: 26/9, 31/10
Alkoholfrit diskotek:
2009: 11/9, 13/11

Hold dig orienteret om hvad der sker i Houlkær området på

www.houlkaerportalen.dk
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