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AKTUELT I OMRÅDET

Skelsættende år for Initiativgruppen
Nye arbejdsopgaver er blevet defineret – og der er blevet skabt ro omkring økonomien
2011 blev i flere henseender lidt af en milepæl for Initiativgruppen Houlkær.
Det var året, hvor der langt om længe blev
etableret cykelstier langs Røddingvej/Nørremøllevej. Et projekt, som i årevis har stået
højt på Initiativgruppens ønskeliste.
Og så var det også året, hvor visionen om
”Naturområde Øst for Paradis” langsomt
begyndte at tage form. Med afsæt i en
både vellykket – og velbesøgt – workshop
på Houlkærskolen 22. november.
- Workshoppen var – isoleret set – vores
største arrangement i 2011. Den gav anledning til, at vi har fået defineret en række
forskellige initiativområder, som skal udvikles videre i de kommende år. Og heldigvis
er der mange af workshoppens deltagere,
der gerne vil bidrage til det videre arbejde,
konstaterede næstformand Ole Birch, da
han i formand Carsten Marcussens fravær
gjorde status på Initiativgruppens ordinære
repræsentantskabsmøde i slutningen af
februar.
Økonomien stabiliseret
Workshoppen i november satte også tydelige fingeraftryk på Initiativgruppens regnskab for 2011. I og med at Initiativgruppen
i forbindelse med workshoppen fik bevilget et tilskud på 50.000 kroner fra Viborg
Kommunes demokratiudvalg.
En del af tilskuddet fra kommunen – nærmere bestemt 16.355 kroner – mangler
stadig at blive brugt, og først og fremmest
derfor kom Initiativgruppen Houlkær ud
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af regnskabsåret med et overskud på godt
23.000 kroner og en kassebeholdning på
små 39.000 kroner.
Andre medvirkende årsager til det positive
regnskabsresultat er, at antallet af årlige
Houlkær Nyt-udgivelser er blevet skåret ned
fra seks til fem – og at områdets grundejerforeninger generelt er blevet flinkere til at
bidrage til Initiativgruppens arbejde.
Kasserer Stig Jensen glæder sig over, at det
i løbet af de seneste par år er lykkedes at
oparbejde en kassebeholdning, så Initiativgruppen Houlkær nu – i modsætning til
tidligere - kan betale sine regninger til
tiden. Uden at behøve at afvente kommende indbetalinger.
Omvendt er det naturligvis heller ikke noget
mål i sig selv, at formuen skal vokse sig
større og større, og dét afspejler sig også
i budgettet for 2012, som opererer med et
underskud på små 9.000 kroner.
Suppleant søges
Traditionen tro var repræsentantskabsmødet i Initiativgruppen Houlkær ikke noget
større tilløbsstykke.
Antallet af fremmødte kunne mageligt
tælles på to hænder, og dét gør det selvsagt ikke lettere at få bestyrelsesposterne
besat.
To medlemmer var denne gang på valg, og
bibliotekar Kirsten Nørgaard havde på forhånd annonceret, at hun efter en årrække
i Initiativgruppens bestyrelse ønskede at
træde ud.
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Kasserer Stig Jensen modtog derimod genvalg for endnu en periode, og han får i den
nye bestyrelse følgeskab af den hidtidige
suppleant Peder Hansen, der nu træder ind
som fuldgyldigt medlem.

Hvem der skal afløse Peder Hansen som
suppleant er derimod fortsat uafklaret.
Opgaven med at finde en ny suppleant er i
første omgang lagt i hænderne på formand
Carsten Marcussen.

Hun er god til at se helheder
Modtageren af ”Initiativprisen Houlkær 2012”, Tonie Holmberg, synes i den grad at være
havnet på sin rette hylde i Houlkær – men tør alligevel ikke love, at hun bli’r i otte år
mere
- Jeg blev simpelthen bare så indigneret.
På vegne af beboerne i Houlkærvænget
– og på vegne af alle de mennesker, som
gennem årene har gjort en indsats for at
gøre Houlkær til dét, som området er i dag.
- At vi pludselig skulle have et ghettostempel trukket ned over os. Dét syntes jeg altså
bare var så uretfærdigt….
Beboerrådgiver Tonie Holmberg, Boligselskabet Viborg, kan stadig blive helt harmdirrende, når talen falder på den ”sorte
dag” i efteråret 2010, da Houlkærvænget –
heldigvis kun som en kort parentes i lokalhistorien - havnede på Socialministeriets
ghettoliste.
Ingen, der kender hende, kan være i tvivl
om, at hun oprigtigt solidariserer sig med
de lejere, som hun nu igennem godt otte år
har været ansat som ”forkæmper” for.
Og netop karaktertræk som ”engageret”, ”vedholdende” og ”omsorgsfuld” var
da også nogle af nøgleordene, da Tonie
Holmberg på Initiativgruppen Houlkærs
repræsentantskabsmøde sidst i februar fik
overrakt ”Initiativprisen Houlkær 2012”.
Som den syvende i rækken af prismodtagere.

- Du er rigtig god til at se helheder. Du har
fingeren på pulsen og ved stort set altid,
hvad der foregår. Og så kan man altid være
sikker på, at tingene er i orden, når det er
noget, du har haft med at gøre, fremhævede skoleinspektør Ole Birch, da han på
Initiativgruppens vegne overrakte prisen til
en synligt glad Tonie Holmberg.

Tonie Holmberg fotograferet bag sit skrivebord på boligselskabets kontor i Houlkærcenteret, hvor hun nu foreløbig har tilbragt
otte år.- Dengang jeg fik jobbet, vidste jeg
reelt ikke, hvor heldig jeg var – og hvor
meget arbejdet ville ende med at ”tale til
mig”, erkender hun i dag.
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Fra Istedgade til Skovbakkevej
At Tonie Holmberg i den grad ser ud til at
være havnet på ”sin rigtige hylde” i Houlkær, lå ikke nødvendigvis i kortene, da den
nyuddannede cand. mag i samfundsfag og
psykologi i sin tid blev ansat i jobbet.
- Dengang vidste jeg reelt ikke, hvor heldig
jeg var – og hvor meget arbejdet ville ende
med at ”tale til mig”, erkender hun i dag.
Tonie Holmberg stammer oprindelig fra
Holstebro, hvor hun voksede op i et typisk
parcelhuskvarter – men i et skoledistrikt,
der på mange måder godt kan minde lidt
om Houlkærskolens.

Førstedelen af sin kandidatudannelse tog
hun på universitetet i Aalborg. Derefter
rejste hun i en periode til England, hvor
hun studerede kvindestudier og sociologi,
inden hun igen vendte hjem til Danmark
og afsluttede sine studier med et sidefag i
psykologi på Københavns Universitet.
Heller ikke på dét tidspunkt hang akademiker-jobbene ligefrem på træerne. Alligevel
forsøgte Tonie Holmberg at gå forholdsvis selektivt frem i sin jobsøgning, og efter
cirka et års ledighed endte det med, at hun
blev ansat hos Boligselskabet Viborg – og
flyttede med sin familie til Houlkær.

Skoleinspektør Ole Birch overrækker på Initiativgruppen Houlkærs vegne ”Initiativprisen
2012” til en glad Tonie Holmberg.
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- Vi kom direkte fra en lejlighed i Istedgade
og så til et nybyggeri på Skovbakkevej.
Det var godt nok noget af et kulturchok,
mindes den nybagte Initiativpris-modtager.
”En god historie”
Tonie Holmbergs officielle titel er stadig
beboerrådgiver, men den etikette er efterhånden lettere misvisende.
- Det boligsociale arbejde har generelt gennemgået en rigtig stor udvikling i løbet af
de otte år, jeg har været ansat i Houlkær.
- Hvor der i starten blev lagt meget vægt
på beboernærheden – og indsatsen over
for den enkelte beboer – går det i dag i
langt højere grad ud på at koordinere indsatser og projekter.
- Groft sagt fordeler mit arbejde sig i dag
på tre hovedområder: At skabe aktiviteter
og projekter for og med beboerne. At være
med til at fremme områdesamarbejdet. Og
at være med til at pleje områdets image ved
at fortælle ”de gode historier” om Houlkær.
Og Houlkær er vitterligt ”en god historie”,
skynder Tonie Holmberg sig i den sammenhæng at tilføje.
- Takket være en fremsynet kommunal
planlægning har vi her i området samlet
nogle af Viborgs dyreste – og billigste –
boliger i et skoledistrikt, og resultatet er –
set med mine øjne - en mangfoldighed og
forskellighed, som også giver rigtige gode
vilkår for integrationen.
- Hvordan skal man som indvandrer kunne
lære den danske kultur at kende, hvis ikke
man i nabolaget har nogle, som man kan
spejle sig i?
- På dét punkt er der rigtig mange andre
boligområder i Danmark, som kan lære
noget af Houlkær – og dertil kan vi så

lægge den særlige ånd og den særlige vilje
til at ville noget med området, som første
række Initiativgruppen repræsenterer.
- Dét arbejde ser jeg også som en rigtig
stor kvalitet i lokalsamfundet, fremhæver
Tonie Holmberg.

Tonie Holmberg har i løbet af sine otte år
som beboerrådgiver i Boligselskabet Viborg
markeret sig som en særdeles engageret
”forkæmper” for lejerne i området – og det
var bl. a. denne indsats, der i februar var
med til at indbringe hende årets ”Initiativpris”.
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Stor rummelighed
Skal man endelig tale om ”ghettoer” i
Houlkær, så er et nybyggerkvarter som
”Palleshøje”, hvor hun selv bor i dag, måske
i virkeligheden et mere oplagt bud end
Houlkærvænget.
- For dér ligner vi da i den grad hinanden
– i modsætning til i Houlkærvænget, hvor
jeg vitterligt oplever en fantastisk stor rummelighed – og accept af hinandens forskelligheder, bemærker initiativprismodtagerne
med et lille glimt i øjet.
Glædeligvis bekræfter boligselskabets egne
interne undersøgelser da også, at beboerne
i Houlkærvænget generelt er rigtig glade
for at bo i bebyggelsen.
Ingen af de beboere, der flyttede fra området, mens blokkene havde ”ghetto-stemplet” hæftet på sig, angav utryghed og
ghetto-tilstande som nogle af de udslaggivende faktorer, og en ny – endnu ikke
offentliggjort - tilfredshedsundersøgelse
tegner stort set det samme billede.
- Beboerne i Houlkærvænget er i den forstand vore allerbedste ambassadører – og
de er af et ærligt hjerte blevet fortørnede
over at have fået klistret et – hvad de
opfatter som et helt misvisende - stempel
hæftet på sig.
- Det, synes jeg personligt, har været rigtig
glædeligt at opleve, erklærer Tonie Holmberg.
Spændende ventetid
I al den tid, hun har arbejdet for Boligselskabet Viborg, har Tonie Holmberg været
ansat for kortere perioder ad gangen.
D.v.s. hun er egentlig fastansat, men hver
gang en projektperiode udløber, risikerer
hun at stå uden arbejde, hvis ikke Lands8

byggefonden bevilger nye midler til områdearbejdet i f. eks. Houlkær.
Den situation har initiativprismodtageren
gennem årene lært at leve med, og på den
baggrund kan hun heller ikke med sikkerhed sige, om hun også sidder ved sit skrivebord i Houlkær, når de næste otte år er
gået.
Meget afhænger af, hvordan det går med
den ”helhedsplan” for Houlkærvænget,
som i øjeblikket er inde til vurdering i
Landsbyggefonden.
- Går den plan i et eller andet omfang igennem – og siger Landsbyggefonden ”Ja” til
vores ønske om at samle den boligsociale
indsats i Viborg i et fælles sekretariat – så
tegner fremtiden virkelig lovende, og så ser
jeg store muligheder for, at vi lokalt kan få
bragt det boligsociale arbejde op i et endnu
højere gear.
- Falder planen, så ligger fremtiden i højere
grad åben – og så synes jeg, det er svært
at spå om, hvor jeg måske befinder mig om
otte år, siger Tonie Holmberg.
Det første lille fingerpeg om, hvor vinden
bærer henad, kan Boligselskabet Viborg
måske få, når Landsbyggefonden 30. marts
kommer på besigtigelsestur i bl. a. Houlkær, men hvornår den endelige afgørelse
foreligger, svæver endnu lidt i det uvisse.
Initiativprisen Houlkær 2012 er der i hvert
fald ingen, der kan tage fra Tonie Holmberg.
- Og den er jeg oprigtigt meget glad for,
lød det spontant fra prismodtageren, da
hun i februar fik sit diplom, sit bålfad og
sine blomster overrakt.
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Sådan er det at bo i Houlkær
Dagbogsoptegnelser fra både gamle og unge skal efter planen være med til at sætte krydderi på lokalhistorisk bog om bydelens udvikling fra 1970 og frem til i dag
Houlkærs historie nedfældet i bogform.
Krydret med tegninger, fotos og dagbogsoptegnelser fra Houlkær-borgere i alle aldre
– og dybtgående interviews med mindst 12
beboere i området.
Lyder det umiddelbart som et ambitiøst –
ja, næsten uoverkommeligt projekt?
Ikke hvis man spørger arkivar Dan Ersted
Møller, Viborg Lokalhistoriske Arkiv – eller
Initiativgruppen Houlkær for den sags
skyld.
De tilstedeværende medlemmer af Initiativgruppen var straks fyr og flamme, da
de blev orienteret om Dan Ersted Møllers
planer i forlængelse af årets repræsentantskabsmøde.
- Og jeg er overbevist om, at vi med økonomisk støtte fra forskellige fonde nok skal
kunne få skaffet de midler, der skal til, for
at projektet kan realiseres, lød det beslutsomt fra skoleinspektør Ole Birch, efter at
arkivaren i februar havde haft lejlighed til
at præsentere sit spændende, lokalhistoriske forehavende for en lille sluttet forsamling på Houlkærskolens lærerværelse.
Uudforsket land
Dan Ersted Møller bor selv på Kildevænget og har igennem længere tid syslet
med planer om at beskrive hverdagslivet
og historien i Houlkær - som en del af sit
arbejde på lokalhistorisk arkiv.
Det sidste, afgørende skub til at gå i gang
fik arkivaren, da han i november deltog i

workshoppen om ”Naturområde Øst for
Paradis” og blev bekræftet i, at der også
er andre, som synes, det kan være interessant – og vigtigt – at få formidlet historien
om det velplanlagte og på mange måder
lidt atypiske lokalsamfund på bakken øst
for Nørresø.
- Der er i årenes løb skrevet tykke bøger om
det klassiske kulturmiljø i byerne, hvorimod
forstadsdanmark stadig er et næsten uudforsket område på det historiske landkort.
- Det kan godt vække til eftertanke, når nu
mere end 2/3 af befolkningen enten er født
eller opvokset i et forstadskvarter.
- Og netop Houlkær er et inspirerende
eksempel på, hvordan en eksplosiv byudvikling kan forenes med dannelsen af en
stærk sammenhængskraft og identitet, forklarer Dan Ersted Møller.
En dag i Houlkær
Første fase i processen er at få nedsat en
arbejdsgruppe, indhente tilbud på trykning
af bogen – og i det hele taget lodde stemningen for, om projektet overhovedet lader
sig gennemføre i praksis.
Næste fase bliver at få kortlagt Houlkærs historie fra 1970 og frem til i dag
– og fundet frem til de mindst 12 interviewpersoner, der som et led i projektet skal
beskrive deres hverdagsliv i Houlkær i form
af ord, fotos og bevægelsesmønstre.
Og på et endnu ikke nærmere fastlagt tidspunkt i slutningen af 2012 eller begyndel9
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sen af 2013 er det så i øvrigt planen, at
projektet skal kulminere med en dag, hvor
børnehavebørnene tegner tegninger, skoleeleverne skriver stile, de studerende på
Medieskolerne tager billeder, og et bredt
udsnit af voksne Houlkær-borgere laver
dagbogsoptegnelser.
Alt sammen med dét formål at tegne et billede af hverdagslivet, som det tegner sig i
en midtjysk forstad her i starten af det 21.
århundrede.
- Noget lignende er tidligere blevet gjort i
Randers – og med pæn folkelig opbakning
– så jeg håber meget på, at idéen også vil
slå an i Houlkær.
- Via dagbogsoptegnelserne vil Houlkærs
beboere – hver især - kunne komme til
orde og fortælle hinanden og resten af
Viborg, hvordan de oplever det at bo i
bydelen.
- Samtidig kan dagbogsnotaterne forhåbentlig være med til at gøre beskrivelsen
af Houlkær mere vedkommende – og synliggøre, at den enkelte også er en del af
et større fællesskab, fremhæver Dan Ersted
Møller.
Hjælp er velkommen
Går alt efter planen, kan bogen om Houlkærs udvikling fra 1970 og frem til i dag,
forhåbentlig ligge klar til at gå i trykken i
sommeren 2013.
Men inden da er der selvsagt mange små
detaljer, der skal falde i hak.
Her og nu handler det i første række om at
få nedsat en arbejdsgruppe, der kan være
med til at hjælpe processen i gang og
bidrage med nye input undervejs.
Dan Ersted Møller har allerede forskellige
personer i tankerne, som han vil forsøge at
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kontakte, men skulle der evt. sidde nogle,
som når de læser dette tænker: ”Det lyder
da godtnok spændende”, så er de pågældende også selv velkomne til at melde sig
på banen og tilbyde deres assistance.
Dan Ersted Møller kan i givet fald kontaktes på mail-adressen dem@viborg.dk –
eller på tlf. 87873815

Dan Ersted Møllers idé om at formidle
Houlkærs historie i bogform blev i første
omgang særdeles positivt modtaget, da
arkivaren præsenterede den i forbindelse
med Initiativgruppen Houlkærs årlige
repræsentantskabsmøde i februar.
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Konfirmationsforberedelse
på en ny måde
Forsøg i Houlkær vækker begejstring både hos præsterne, skolen – og tilsyneladende også
hos de unge, som det hele handler om
Er det i orden at spille bordfodbold og Nintendo Wii i kirken?
Kan man med en anderledes tilrettelagt
konfirmandundervisning få en flok livlige
teenagere anno 2012 til at føle sig bedre
hjemme i ”Guds Hus”?

Og kan man overhovedet tillade sig at eksperimentere med en alternativ form for
konfirmationsforberedelse? Uden at der
derved rokkes ved hele grundlaget for folkekirken?

De 49 kommende konfirmander fyldte ganske godt i Houlkær Kirke i uge 47 – men på en
positiv måde. Et af de store ”hit” i pauserne var bordfodboldspillet, som kirken specielt
havde anskaffet sig til lejligheden.
11

AKTUELT I OMRÅDET
- Ja, lyder det samstemmende og helt uden
tøven fra de to Houlkær-præster, Karsten
Høgild og Lotte Martin Jensen.
De to har i indeværende skoleår – og i tæt
samarbejde med Houlkærskolen – forsøgt
sig med en ny undervisningsmodel i forhold til de vordende konfirmander på 7.
årgang.
I stedet for det traditionelle 2x26 lektioners
forløb har konfirmandundervisningen i år
været koncentreret til 13 uger – suppleret
af en hel temauge, hvor konfirmanderne
brugte al deres skoletid i kirken.
- Og det er bare gået helt forrygende. Også
bedre, end vi i vores vildeste fantasi havde
turdet drømme om, fastslår de to Houlkærpræster med begejstring og overbevisning
i stemmen.
”Usolidariske morakkere”
Den generelle reaktion fra præsterne på
Viborg-egnen var ellers ikke ligefrem positiv, da lokalpolitikerne i forsommeren 2011
– stærkt tilskyndet af Humanistisk Samfund – valgte at sætte konfirmationsundervisningen på dagsordenen.
Tiltaget blev prompte mødt med en strøm
af arrige læserbreve i det lokale dagblad, og
det var bestemt heller ikke lige populært i
alle kredse, at Houlkær Kirke – som en af
de første i stiftet – sprang til og erklærede
sig parat til at gøre forsøg med en alternativ form for konfirmationsundervisning.
- Vi blev mere eller mindre direkte kaldt
morakkere og usolidariske. Og i det hele
taget var det – set med vore øjne – en temmelig træls måde, diskussionen kørte på,
lige da bølgerne gik højst.
- Fordi vi hos os har gode erfaringer med
at prøve noget nyt i forhold til konfirman12

derne – er det jo ikke nødvendigvis den
model, der skal gælde overalt.
- Men omvendt kan det altså heller ikke
være rigtigt, at vi i Houlkær skal afskæres
fra at gøre noget, som vi egentlig længe
har haft lyst til. Blot fordi man i andre
kirker ikke har de samme fysiske rammer,
som vi har, påpeger Lotte Martin Jensen og
Karsten Høgild.
Ind under huden
I hele uge 47, da konfirmanderne holdt
deres indtog i Houlkær Kirke, var kirken
således nærmest indrettet til ungdomsklub.
I alle pauser i undervisningen blev der
eksempelvis spillet bordtennis, Wii og bordfodbold i våbenhuset, og til frokost samledes alle i sognelokalerne til fællesspisning.
Selve undervisningen af de 49 konfirmander foregik fordelt på tre hold – og med
Lene Randorff som ekstra indkaldt hjælpelærer.
- Undervisningsmæssigt gav det helt klart
nogle nye muligheder, at vi havde konfirmanderne i en hel uge og således bedre
kunne arbejde kreativt – eller tage på ture
ud i byen.
- Men først og fremmest er vi på en helt
anden måde ”kommet ind under huden på
hinanden” – i løbet af den uge, konfirmanderne tilbragte her i kirken.
- Man kunne tydeligt mærke på de unge,
at de gradvist begyndte at føle sig bedre
og bedre hjemme, som dagene skred frem.
Og i bedste fald vil dét forhåbentlig også
afspejle sig i deres forhold til kirken efter
konfirmationen.
- Når man først én gang har kørt præsten
”ud af banen” i et spil Wii, er det måske
også lidt lettere at tage kontakt til præ-
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sten i en anden anledning, vurderer Lotte
Martin Jensen.
Kollegaen Karsten Høgild blev i hvert fald
positivt overrasket, da han nogle uger efter
temaugen inviterede sine konfirmander til
film- og hyggeaften og kunne konstatere,
at det – trods X-Factor i fjernsynet – lykkedes at samle 23 ud af i alt 30 inviterede
konfirmander.
- Så er det lige før, man som præst er nødt
til at knibe sig i armen.
- Men, føjer han til, - det er nu altså også
et helt fantastisk konfirmandhold, vi har i
år……

Står det til de to Houlkær-præster, Lotte
Martin Jensen og Karsten Høgild, er der
overhovedet ingen tvivl. Så er den nye
model for konfirmationsundervisningen i
Houlkær kommet for at blive.

Kun positive reaktioner
Spørger man præsterne, er der således
ingen tvivl om, at de hellere end gerne
binder an med et tilsvarende konfirmandforløb i skoleåret 2012/2013.
- Med alle de positive erfaringer, vi har
gjort i år, vil det efter vores opfattelse være
direkte dumt, hvis vi her i Houlkær går tilbage til den gamle ordning igen, erklærer
Lotte Martin Jensen og Karsten Høgild.
Samme holdning skinner klart igennem
hos skoleinspektør på Houlkærskolen, Ole
Birch.
- Såvel fra elever – som fra forældre – har
jeg kun fået positive reaktioner på den
måde, konfirmationsundervisningen er
blevet gennemført på i denne omgang.
- Og set med skolens briller synes jeg også,
det har fungeret rigtig godt.
- Dét at halvdelen af konfirmandundervisningen nu er koncentreret på en enkelt uge,
giver os som skole mulighed for at udnytte
vore lærerressourcer langt mere fleksibelt.
- Og derfor kan jeg da helt ærligt heller
ikke forestille mig andet, end at vi her i
Houlkær vil fortsætte i samme spor efter
sommerferien.
Erfaringerne fra de forskellige lokale forsøg
med en anderledes konfirmandundervisning er netop nu ved at blive samlet i en
evalueringsrapport, som politikerne skal
have forelagt inden sommerferien.
For årets konfirmandhold i Houlkær er det
dog nok snarere en anden – og mere nærliggende - dato, der spøger i bevidstheden.
Nærmere bestemt 4. eller 5. maj – alt efter
om de unge skal konfirmeres St. Bededag eller om lørdagen.
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En rigtig solstrålehistorie
15-årige Alias Rezai fra Houlkær er allerede jysk juniormester i boksning. Nu går han efter
DM-titlen
”Han er målbevidst, positiv, lærevillig,
dejlig at arbejde sammen med og falder
rigtig godt ind i det sociale fællesskab, vi
har i klubben. Kort sagt: en rigtig solstrålehistorie og et godt eksempel for andre
unge i området”.
Boksetræner Preben Pedersen, Viborg Bokseklub, VAK, har – som det måske fremgår
– svært ved at skjule sin begejstring, når
talen falder på klubbens nyeste boksetalent, 15-årige Alias Rezai fra Houlkær.

Den unge bokser med afghansk baggrund
har stadig blot tre kampe registreret i
kampbogen men har allerede klart signaleret, at han har forudsætningerne for at
drive det vidt i en boksering.
Det gjorde han, da han ved de jyske U17mesterskaber kæmpede sig helt til tops i 66
kg-klassen med en finalesejr på 8-3 over
Mark Kærgaard fra Jyden, Aalborg.
Et resultat, der samtidig indbragte Alias
Rezai en adgangsbillet til årets U17 DM-

Alias Rezai fotograferet med JM-guldet om halsen under træningen i bokseklubbens lokaler
på Falkevej. Både Alias og hans træner, Preben Pedersen, drømmer om mere ædelt metal ved
de forestående danske U17-mesterskaber i Holbæk.
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stævne i Holbæk, hvor han i weekenden
31.marts-1. april skal forsøge at følge op
på det flotte resultat fra JM-finalen.
En hård debut
Inden han kastede sig over boksesporten,
spillede Alias Rezai fodbold i Houlkær IF.
- Men dét måtte jeg på et tidspunkt
erkende, at jeg vist ikke rigtig duede til,
lyder det ærligt fra den nybagte jyske
juniormester:
I det første års tid gik Alias Rezai dog
både til fodbold og boksning, men i denne
sæson har han udelukkende koncentreret
sig om boksningen.
Sin første ”rigtige” udfordring i bokseringen kom han ud for i efteråret, da han i
sin debutkamp mødte en rigtig slagsbror
og løb ind i en forfærdelig masse øretæver.
- Alias blev desværre alt for ivrig og gik
med på modstanderens galej - i stedet for
at leve på teknikken og hurtigheden, som
ellers er hans styrke, refererer Preben Pedersen.
Allerede på dét tidspunkt kunne Alias’ boksekarriere i realiteten være sluttet. Endnu
inden den for alvor var begyndt.
- Der var i hvert fald lige et par dage, hvor
jeg tænkte ved mig selv: Dét her gider jeg
da vist ikke.
- Jeg kunne næsten ikke gå bagefter. Og
jeg syntes bare, det var sindssygt hårdt,
mindes den dengang noget desillusionerede debutant.

Nyttige lærepenge
Heldigvis valgte Alias ikke at give fortabt –
og tog i stedet udfordringen op. Og i sine
efterfølgende to kampe har han tydeligt
demonstreret, at han har taget ved lære af
forskrækkelsen i debut-kampen.
- Specielt i JM-finalen viste Alias rigtig god
bokseforståelse.
- Bokserne fra Jyden, Aalborg, er ellers traditionelt kendt for at have fået en rigtig
god bokseopdragelse, men Alias bevægede
sig virkelig godt i ringen og vandt derfor
også sikkert på point.
- Med den indstilling, han lægger for
dagen, og den målbevidste tilgang, han har
til træningen, er jeg ikke i tvivl om, at Alias
går en rigtig god boksekarriere i møde,
erklærer Preben Pedersen.
Om talentet så også rækker til en DMguldmedalje – det vil vise sig, når det går
løs i Holbæk.
Alias Rezai og hans træner har begge fået
blod på tanden efter succes’en ved JM,
men først og fremmest tager de turen til
DM som en oplevelse – og som en ideel
afslutning på en vellykket debutsæson.
- Uanset hvordan det så går ved DM, så har
Alias tiden for sig. Han skal ikke paces frem
– og har trods alt stadig endnu en sæson
i sig som juniorbokser, pointerer en stolt
VAK-træner.
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En festdag uden piber og trommer
Houlkær Kirke fejrer 20 års-fødselsdag 1. april
– men det store brag af en jubilæumsfest må vente til 2017
En hyggelig og rar festdag – men uden
”piber og trommer”.
Det er den erklærede ambition, når præster, menighedsråd og andre gode kræfter
1. april holder mini-jubilæumsfest for at
markere de første 20 år med en ”rigtig”
murstenskirke i Houlkær.
- På den ene side har vi den holdning, at
20 års-dagen fortjener at blive fejret, men
på den anden side vil vi også gerne gemme
lidt af ”krudtet” til 25 års-jubilæet i 2017.
- Derfor har vi bevidst valgt ikke at invitere
provsten og biskoppen i denne omgang
– og satser i stedet primært på at hygge
os med os selv, forklarer sognepræst Lotte
Martin Jensen, der i forbindelse med 20
års-jubilæet er udpeget som formand for
kirkens jubilæumsudvalg.
Aage indførte kristendommen
Egentlig var det først 12. april 1992, Houlkær Kirke blev officielt indviet, men i kirken
opererer man som bekendt med sin egen
tidsregning.
Ifølge den blev Houlkær Kirke indviet palmesøndag – og den falder altså i år næsten
to uger tidligere, end tilfældet var for 20
år siden.
Selve menighedsarbejdet i Houlkær er –
som den inkarnerede Houlkær-borger vil
vide – af betydeligt ældre dato.
- Vi plejer i spøg at sige, at det var tidligere sognepræst Aage Nielsen, der indførte
kristendommen i Houlkær, og det var helt
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tilbage i 1970erne, bemærker Lotte Martin
Jensen med et glimt i øjet.
Tråde tilbage til vandrekirken
I starten blev gudstjenesterne holdt i fællesrummet hos naboen, det dengang nyopførte Viborg Amtsgymnasium.
Siden rykkede præst og menighed ind i en
såkaldt vandrekirke, placeret omtrent dér
hvor Houlkær Bibliotek ligger i dag.
Og årene i vandrekirken afspejler sig
stadig i betydeligt omfang i den måde,
menighedslivet udfolder sig på i Houlkær,
vurderer Aage Nielsens to efterfølgere i
præsteembedet, Karsten Høgild og Lotte
Martin Jensen.
- Vandrekirken var på samme tid både
kirke, sognegård og forsamlingshus. Og det
betød nok automatisk, at menigheden fik
et lidt mere uhøjtideligt forhold til kirken,
end man har så mange andre steder.
- En uhøjtidelighed, som langt hen ad
vejen også præger den måde, vi bruger den
nuværende kirke på, vurderer de.
Velfungerende kirkebyggeri
Den nu snart 20 år gamle Houlkær Kirke er
tegnet af Århus-arkitektfirmaet Sahls Tegnestue – og set i bakspejlet er de slet ikke
sluppet så ringe fra opgaven, hvis man nu
skal udtrykke det på jysk.
- Kirken fungerer overordnet set rigtig godt
i det daglige.
- Ingen kunne dengang i 1992 med rime-
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lighed forudse, at Houlkær-området ville
udvikle sig så eksplosivt, som det faktisk
har været tilfældet. Og at antallet af medarbejdere i kirken derfor også ville vokse
tilsvarende.
- Det er i realiteten det eneste større minus
ved kirken, som den er indrettet i dag: Vi
kunne rigtig godt bruge et kontor ekstra,
konstaterer Lotte Martin Jensen og Karsten
Høgild.
Nå, ja – og så var der også lige det med

vinduerne, der allerede efter en halv snes år
måtte udskiftes, fordi de var ved at rådne
væk.
Men den slags små fortrædeligheder og
irritationsmomenter er forhåbentlig – og
i den store sammenhæng – reduceret til
parenteser, når der 1. april ringes ind til
jubilæumsfest for de første 20 år med en
”rigtig” kirke i Houlkær.
Læs mere om selve jubilæumsprogrammet
på side 31.
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Go´Bog og eReolen.dk til din iPad
Hvis du er den heldige ejer af en iPad
kan du downloade en app som giver dig
adgang til Viborg Bibliotekernes nye service – Go`Bog. Lige nu ligger der 26 anbefalinger, men der kommer hele tiden flere.
Forsiden af bøgerne er afbilledet, og du
kan klikke på forsiden og få en anmeldelse
af bogen, givet af en af bibliotekarerne på
Viborg Bibliotekerne eller bibliotekarer fra
Litteratursiden. Lidt afhængig af de enkelte
titler kan du også høre forfatteren fortælle,
høre lydklip, som relaterer sig til bogen,
læse uddrag af bogen, se forfatterportræt-
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ter fra Litteratursiden og meget mere. Du
kan også dele bøgerne med dine venner på
Facebook, hvis du lige har fundet en bog,
som du synes, at de også bør se.
Deruover kan du selvfølgelig reservere
bøgerne, som er omtalt på iPad`en.
Hvis du nu ikke har en iPad, kan du prøve
den på biblioteket. Lige i øjeblikket er
der 3 opstillet på Viborg Bibliotekerne –
hovedbiblioteket på Vesterbrogade, men
efterhånden vil der komme iPads på alle
lokalbibliotekerne.

HOULKÆR BIBLIOTEK
eReolen.dk
Du kan også bruge din iPad til at låne
ebøger via eReolen. dk. Ligesom på iPad´en
skal du også her bruge dit login til biblioteket for at låne. Du kan låne op til 5
bøger pr. måned. Låneperioden er 30 dage.
Du kan genlåne en titel én gang hvis du
genlåner indenfor de sidste 7 dage af en
låneperiode. Herefter skal der gå 90 dage,
før du igen kan låne den samme titel.
Hvis du nu bliver færdig med en titel hurtigt, tænker du måske, at så kan jeg aflevere den og låne en ny. Desværre kan man
ikke have mere end 5 lån pr. måned, så titlerne kan ikke afleveres ”før tid” .
På eReolen findes der mange titler til både
børn og voksne. Der er biografier og erindringer, krimi og spænding, og skønlitte-

ratur. Også mange af de nye titler, som f.
eks. ”Jeg er Zlatan Ibrahimovic” , som der
er reserveringer på hvis du vil låne den som
almindelig bog.
Første gang du skal låne på eReolen findes
der en god videovejledning, som guider dig
gennem oprettelse og lån. Der skal nemlig
lige oprettes et Adobe Id og hentes en
læser, som f. eks. Bluefire Reader. Næste
gang du igen skal hente en ebog, går det
bare derudaf, hvis ellers man kan huske
”hvordan det var, man gjorde”. Går du død
i det, er der altid mulighed for at få hjælp
på biblioteket.
God fornøjelse med iPad`en.
Vibeke Lorentzen
Houlkær Bibliotek.

Nethood – Learn to do IT!
Nethood er et åbent IT-tilbud, hvor man kan få personlig hjælp til mindre opgaver, som
man skal bruge computer og internet til. Det kan f.eks. være at bruge NemID, bestille
billetter på internettet, tjekke Skat, få en emailadresse eller gå på Facebook.

Bibliotekets IT-medarbejder er klar til at hjælp dig:
Mandage kl. 14 – 16 og onsdage kl. 10 – 13.
19

HOULKÆR BIBLIOTEK

Den allersidste Bogbyttedag lørdag
d. 2. juni kl. 10.00 – 14.00
Bogbyttedagene på Houlkær Bibliotek
har i mange år været en fast tradition
og et tilbud, som mange har haft glæde
af og glædet sig til. Nu er tiden desværre
kommet, hvor vi må sige stop.
I årenes løb har tusindvis af bøger fået
nye, glade ejere, men det har også været
et meget stort arbejde og meget pladskrævende at håndtere og opbevare de utroligt mange bøger. Ressourcerne rækker
ikke mere til opgaven, men det er med
stort vemod, at vi opgiver tilbuddet. Det
har været rigtig dejligt at være med til at
sprede glæde. Jeg har haft mange rigtig
gode oplevelser og fået rigtig mange positive tilkendegivelser, som har opvejet sliddet – f.eks. den dame, der med en stor stak
bøger i favnen og et stort smil kikkede sig
omkring i lokalet, hvor mange andre var i
gang med at finde bøger, og sagde: ”Tænk,
hvis man kunne måle glæden herinde!”.
Bøger har en meget stor plads i mit hjerte,
så det er noget, der varmer.

”De ældste bøger er stadig nye for dem,
der ikke har læst dem”
Samuel Butler
Biblioteket har ikke patent på ideen med
bogbytte, så måske kan tilbuddet forsætte
i et andet regi? Hovedsagen er, at gode,
brugbare bøger ikke bare bliver brændt
eller bliver til papir, men kan få chancen for
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at gå videre fra den ene læser til den næste.
Det er også vigtigt, at det ikke bliver kommercielt – at der ikke er private, der skal
tjene på, at nogen vil forære deres brugte
bøger til andre læsere. Hvis andre vil overtage ideen, er det vigtigt, at man når som
helst skal kunne aflevere de bøger, man
ikke vil have mere – det har vi oplevet som
en væsentlig faktor i den succes biblioteket
har haft med tilbuddet.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den
allersidste Bogbyttedag lørdag d. 2. juni
kl. 10.00 – 14.00 på Houlkær Bibliotek. Vi
laver en fest ud af det og håber, at alle vil
rydde rigtig godt i reolerne, så der virkelig
bliver noget at komme efter.
Kirsten Nørgaard

HOULKÆRSKOLEN

Nyt fra skolen
Første fredag i marts hvert år afholder vi
trivselsdag på skolen.
I 2004 blev der på landsplan underskrevet
en trivselserklæring, hvor en række parter
herunder mange skoler forpligter sig til at
arbejde for at modvirke mobning. Første
fredag i marts er landets trivselsdag, og
dagen markeres på mange af landets skoler.
Vi startede dagen med fællessamling i
hallen. Her blev holdt tale, sunget, opført
et rollespil samt sat en rekord, som optages
i Børnenes Rekordbog.
Efter fællessamlingen gik en række samarbejdsøvelser i gang. Eleverne var sat
sammen i hold på tværs af alder. Holdene
skulle løse en række opgaver på forskellige
poster. Stor opfindsomhed blev lagt for
dagen.
Der var meget godt at se, hvordan der blev
samarbejdet mellem 6.årige og 16.årige.
I dagen anledning havde mange forældre
givet en hånd med at bage kage, så dagen
blev afsluttet med kage samt en juice til
alle børnene. Kagen blev nydt med stor
appetit.
Vi er i gang med skoleårets planlægning.
Bestyrelsen har godkendt timefordelingsplanen, som er en plan der viser, hvor
mange timer der undervises i de enkelte fag
på de enkelte årgange. Herefter kan vi gå i
gang med at fordele fagene på de enkelte
lærere.
Det interne budget som fastlægger, hvor
mange penge der anvendes på de enkelte
fag er en anden del af planlægningen.

Vi får for første gang de samlede budgetmidler tildelt efter en model, som bygger
på en grundtildeling samt et beløb pr. elev.
Det beløb vi samlet får til rådighed, skal
dække næsten alle skolens udgifter.
I forhold til tidligere skal skolerne administrere en større del af kommunens budget
til skoleområdet.
Skolebestyrelsen arbejder med at udformer principper/retningslinjer for en række
områder på skolen.
På næste møde besluttes skolens trivselssæt. Der er tale om en revision af det hidtil
gældende.
Skolens værdisæt er det næste område,
som tages op til vurdering.
3 af skolebestyrelsens medlemmer er på
valg ved skoleårets udløb. Alle forældre har
stemmeret og er valgbare. Der afholdes orienteringsmøde den 10. april 2012 kl. 19.00.
I forbindelse med dette møde kan opstilles
en kandidatliste. Der er også mulighed for
at anmelde kandidatur før og efter mødet.
Læs nærmere på skolens hjemmeside.
Valget gælder for en 4.årig periode.
86 børn begynder på 0.årgang i kommende skoleår. Der dannes 4 hold. Skolen
vil i kommende skoleår have omkring 640
elever efter det nuværende skøn.
Ole Birch
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Hal og idrætsforening på frierfødder
Håbet er, at en fusion kan frigive flere ressourcer til den ”sjove” del af det frivillige arbejde
Mindre bureaukrati – og mere overskud til
det ”sjove” arbejde på træningsbanerne.
Det er det overordnede formål, når Houlkær Hallen og Houlkær Idrætsforening i de
kommende måneder tager fat på en fusionsproces, som – hvis alt går vel – gerne
skal munde ud i etableringen af en fælles
bestyrelse.
Det konkrete initiativ til den organisatoriske forbrødring kommer fra halbestyrelsen,
men også i Houlkær IF falder ideen tilsyneladende i god jord.
- Hvis vi i øvrigt får det strikket rigtigt
sammen, tror jeg, vi ved at slå hal og
idrætsforening sammen kan få frigjort en
masse ressourser, så vi i højere grad kan
koncentrere indsatsen i frontlinjen – dvs.
om det rent sportslige.
- Med det store interessesammenfald, der
i forvejen er mellem Houlkær Hallen og
Houlkær IF, er der dybest set ingen grund
til, at vi i dag har to formænd, to kasserere etc., lyder argumentationen fra HIFformand Henning Bruun-Schmidt.
Skeler til Vridsted
Inspirationen til fusionsplanerne er bl.a.
hentet fra Vridsted, hvor Viborg Kommune
for nylig har godkendt en konstruktion i
stil med den, man har planer om at lave i
Houlkær.
I Vridsted er det først og fremmest en
anstrengt økonomi, der har ansporet hal
og idrætsforening til at indgå i et tættere,
organisatorisk samarbejde.
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I Houlkær er det i højere grad udsigten til
at få skabt en slankere, administrativ struktur, der er drivkraften.
- Både i hallen og i idrætsforeningen har
det gennem flere år været et problem at
finde nye frivillige til bestyrelsesposterne,
og dét problem får vi - alt andet lige minimeret ved at slå to bestyrelser sammen
til én.
- Samtidig kan vi forhåbentlig også få
skabt et bedre sportsligt samspil mellem hal
og idrætsforening. Et samspil, der ikke altid
fungerer lige optimalt i dag.
- Udgangspunktet var jo egentlig, at Jacob
Flintholm som aktivitetsmedarbejder i
hallen skulle prøve nogle nye aktiviteter af,
som så efterfølgende kunne leve videre i
idrætsforeningens regi. Men i praksis har
det desværre vist sig, at det ikke altid har
været så enkelt at få dette samarbejde til
at fungere.
- Til tider kan det næsten virke som om,
halbestyrelsen og IF-bestyrelsen sidder i
hver sin silo – og det er jo egentlig fjollet,
når vi i bund og grund har så mange sammenfaldende interesser, påpeger halbestyrelsesformand Jens Johansen.
HIF har magten
Regnskabsteknisk er det fortsat tanken at
operere med to separate regnskaber: et for
hallen og et for idrætsforeningen.
Men nogen egentlig interessemodsætning
ser Jens Johansen ikke i, at Houlkær Hallen
og hallens altdominerende ”storkunde”,
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Houlkær IF, nu – populært sagt – overvejer
at ”slå pjalterne sammen”.
- I forvejen er det jo i realiteten Houlkær
IF, der via vedtægterne har magten over
hallen.
- Hvis der er noget, idrætsforeningen er
utilfreds med, kan den til enhver tid mobilisere et flertal i hallens repræsentantskab
– og derved vælte den siddende halbestyrelse, forklarer Jens Johansen.
I hallens foreløbige ideskitse til en fælles
organisation for Houlkær Hallen og Houlkær IF opereres der med to faste heltidsmedarbejdere: en driftskoordinator og en
aktivitetskoordinator.
Derudover lægges der også op til, at en
række fælles administrationsfunktioner
som f.eks. lønudbetalinger, kontingentopkrævninger, regnskabsføring etc. i
fremtiden skal udføres af ”eksterne samarbejdspartnere”.
I praksis kunne det f.eks. være en deltidsansat sekretær på Houlkærskolen, som mod
betaling lagde nogle ekstra arbejdstimer i
Houlkær Hallen.
Økonomisk realisme
- Der bliver i første omgang langt fra tale
om nogen fuldtids administration – men vi
er fortrøstningsfulde og tror på, at vi ved
fælles hjælp kan finde penge til at få løst i
hvert fald nogle af de nuværende administrative opgaver, som det i dag kniber med
at finde frivillige til at varetage, siger Jens
Johansen.

Halbestyrelsesformanden ligger dermed
helt på linje med HIF-formand Henning
Bruun-Schmidt, som for sin del også kraftigt betoner, at samarbejdet mellem hal og
idrætsforening skal basere sig på ”økonomisk realisme”.
- Men hvem siger for resten, at det kun er
Houlkær Hallen og Houlkær IF, som kunne
være interesserede i sådan et fælles administrationssekretariat?
- Personligt kunne jeg da sagtens forestille
mig, at vi med tiden kan få andre haller
og idrætsforeninger i området med, og så
er det pludselig en helt anden økonomisk
situation, vi står i, påpeger han.
Første afgørende lakmusprøve for visionen
om ”Fællesbestyrelse for Houlkær Hallen
og Houlkær IF” bliver idrætsforeningens
ordinære generalforsamling 21. marts.
Her skal ideen principgodkendes, for at
det i det hele taget kan blive aktuelt at gå
videre med planerne – men sker dét bliver
der så til gengæld også sat ”fuld turbo”
på arbejdet med at skrive vedtægter osv.
Således at fusionen mellem hal og idrætsforening forhåbentlig kan falde endeligt på
plads på en ekstraordinær generalforsamling i løbet af et par måneder.
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Plads til flere løbeglade kvinder
Nystartet dameafdeling i Houlkær Løb og Motion håber, at bedre vejr kan sætte fart i
tilgangen
Hvorfor ikke få lidt socialt samvær oveni,
når man alligevel skal ud at motionere?
Det kunne være slogan’et for Houlkærs nye
dame-løbeklub, som siden november har
haft fast ugentlig træffetid torsdag aften
ved Houlkær Hallen.

Løbeklubben består indtil videre af en
”hård kerne” på otte-ni medlemmer, men
nu da vejret forhåbentlig snart bliver lidt
mere løbervenligt, skulle flokken af løbere
gerne vokse sig noget større.

Dameafdelingen i Houlkær Løb og Motion består indtil videre af en lille ”hård kerne” på
otte-ni kvinder. Men nye løbere er mere end velkomne. Også selv om de ikke i forvejen har
den store løbeerfaring.
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- Herrerne i Houlkær Løb og Motion er vel
efterhånden omkring 25 til træning hver
gang – og dét niveau vil vi også rigtig
gerne op på, lyder det fra initiativtager Le
Vagnby, som sammen med Charlotte Kortbæk og Dorthe Sigvardsen udgør bestyrelsen i den nystartede dameafdeling.
Oprindelig var Houlkær Løb og Motion
tænkt som en ”unisex”-løbeklub, men i
praksis viste det sig ret hurtigt, at kvinderne faldt fra.
Simpelthen fordi mændene både løb for
hurtigt – og for langt – til, at kvinderne i
længden syntes, det var sjovt at halse bagefter.
I erkendelse heraf er klubben nu reelt splittet op i en herre- og en dameafdeling
– men med fælles tøjsponsor. Fælles kontingentopkrævning. Og forhåbentlig også
en masse fælles klubliv.
- Jeg forestiller mig for eksempel, at vi
går sammen om at holde sommerfester
og julefrokoster. At vi sandsynligvis løber
nogle fælles træningsture engang imellem,
og at vi så i øvrigt stiller op som klub i
Houlkærløbet, Søndersø-løbet og hvad der
ellers måtte være af motionsløb i løbet af
sæsonen, nævner Le Vagnby.
Mens drømmen hos mange af klubbens
herreløbere er at kunne løbe en maraton –
og helst også i en nogenlunde anstændig
tid – så er det sportslige ambitionsniveau
som udgangspunkt noget mere afdæmpet
i dameafdelingen.
- Før eller siden kan det måske godt blive
aktuelt for nogle af os at løbe en halvmaraton eller lignende, men her og nu går det
hverken ud på at løbe langt eller hurtigt.
- Dét, der i første række tæller, er at have
nogle at løbe sammen med – og derfor skal

nye løbere heller ikke vige tilbage fra at
møde op. Fordi de måske frygter, at de er
for dårlige eller langsomme.
- Vi er i dameafdelingen meget indstillede
på, at der også skal være plads til nybegyndere, understreger Le Vagnby.
I starten trænede kvinderne to gange om
ugen – men det viste sig på dét tidspunkt
at være lige i overkanten. Derfor ”nøjes”
dameafdelingen indtil videre med at træne
fast torsdag aften kl. 17.30.
Derudover er der i ugens løb mulighed for
at arrangere mere uformelle træningsture
via afdelingens Facebook-side ”Houlkær
Løb og Motion – dameafdeling”.
- Det kan f.eks. være en lørdag, hvor et af
medlemmerne pludselig får lyst til en rask
omgang motion. Men torsdags-løbeturen
ligger under alle omstændigheder fast. Og
dét forpligter virkelig, når man ved, at der
står en flok andre piger og venter på dig.
Så er man straks langt mindre tilbøjelig til
at springe træningen over, fordi vejret er
for surt, eller der er noget andet i vejen,
fremhæver Le Vagnby.
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Løftet pegefinger fra
fodboldformand
Uheldig udvikling, hvis frivilligt arbejde i fremtiden bliver betinget af
økonomisk afkast til ens eget barn, lød det advarende fra Palle Kjær Laursen
på årsmødet i HIFs fodboldafdeling
”Hvis jeg skal gøre et stykke frivilligt arbejde
i forbindelse med et idrætsstævne, så skal
det også komme mit eget barns årgang til
gode”.
Den holdning hos forældrene er i de senere
år blevet stadig mere fremherskende - bl.a.
i Houlkær – og det er i bund og grund en
skam, erklærede Palle Kjær Laursen, da han
som lokal fodboldformand gjorde status på
årsmødet i HIFs fodboldafdeling.
- Jeg skal ikke undlade at bemærke, at
jeg og resten af udvalget finder, det er en
uheldig udvikling, at man ikke kan tilbyde
sin arbejdskraft i en idrætsforening, uden
at man skal have direkte økonomisk afkast
af det i form af tilskud til den årgang, man
som frivillig repræsenterer.
- Men vi nok desværre bare erkende, at
det formentlig er den vej, udviklingen går,
beklagede Palle Kjær Laursen, idet han bl.
a. refererede til sommerens DFC-stævne i
Viborg, hvor Houlkær IF igen i 2012 har
valgt at stille med et større hold af hjælpere.
Pengene – og den interne fordeling af dem
- fylder i det hele taget ganske meget i en
fodboldklub som Houlkær IF. Også selv om
det i løbet af de seneste par år er lykkedes fodboldafdelingens økonomiansvarlige,
Chris Stenskrog, at få hanket gevaldigt op i
økonomien ”med en benhård styring og en
særdeles effektiv opfølgning”.
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Arbejdet med at tegne nye sponsorer er
bestemt ikke blevet lettere i lyset af den
økonomiske krise, og bl.a. på den baggrund slog Palle Kjær Laursen på årsmødet
til lyd for, at HIF Fodbold i endnu højere
grad satser på aftaler, hvor ”pengene mere
eller mindre kommer af sig selv”.
Fodboldformanden nævnte konkret HIFs
aftale med OK Benzin, bandereklamerne
ved Houlkærhallen og de årlige bidrag fra
spillehallen Jackpot One i Houlkærcenteret
som tre vigtige indtægtskilder, klubbens
medlemmer godt kunne skønne lidt mere
på i det daglige.
- Alene spilleautomaterne i Jackpot One
kastede sidste år cirka 15.000 kroner af sig,
men beklageligvis må jeg samtidig konstatere, at vi fra klubbens side ikke giver ret
meget tilbage.
- Derfor kan jeg kun opfordre til, at klubbens seniorer ind imellem tager hen på
Bodegaen og nyder en pilsner efter kamp
og træning, så Jesper i bodegaen kan se,
at der også kommer noget den anden vej,
opfordrede Palle Kjær Laursen i sin beretning på årsmødet.
Fodboldsamarbejdet med Overlund GF har
– set med Houlkær-øjne – fungeret uden
de store gnidninger i 2011, og de to klubber overvejer nu seriøst at lave en decideret
overbygningsklub for ungdoms- og seniorspillerne i området ”Øst for søerne”.
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Efter at fodboldsamarbejdet hidtil kun
har omfattet seniorerne, U19-, U17- og
U15-årgangene er U13- og U14-årgangene også kommet med – og som noget
helt nyt er der nu også planer om at lave
fælles pigehold, efter at Houlkær IF pr. 1.
juli 2011 endegyldigt trådte ud af Team
Viborg-samarbejdet.
To medlemmer af fodboldudvalget, Chris
Stenskrog og Brian Soelberg, valgte på
årsmødet at træde ud af bestyrelsen, men
begge vil dog fortsat i et vist omfang være

organisatorisk aktive i klubben. Chris Stenskrog som fast kontaktperson til OK Benzin
og Brian Soelberg som kampfordeler og
træner i klubbens pigeafdeling.
Nye ansigter i fodboldudvalget er Jacob
Flintholm og Rasmus Sigvardsen. Jacob
Flintholm har i forvejen stået for inspirations- og talenttræningen i HIF sammen med
makkeren Pau Refsgaard, mens Rasmus
Sigvardsen primært kommer til at skulle
løfte opgaven som økonomiansvarlig.

Som tidligere omtalt i Houlkær Nyt var det i år en af klubbens trofaste og engagerede
trænere, Peter Lassen, der på fodboldafdelingens årsmøde fik overrakt ”Jyske Banks lederpris”. Her er prismodtageren fotograferet med det synlige bevis på hæderen sammen med
fodboldudvalgsformand Palle Kjær Laursen og det afgående fodboldudvalgsmedlem Chris
Stenskrog, som i forbindelse med prisoverrækkelsen primært repræsenterede Jyske Bank.
27

HOULKÆRSKOLEN

Slut med tennis i Houlkær IF
Til gengæld bevarer basketball-afdelingen tilknytningen til HIF – trods forestående sammenlægning med Viborg Basketball Union
Det lignede en rigtig god handel, da Houlkær IF i 2001 overtog tennisanlægget syd
for Houlkær Hallen fra Viborg Lawn Tennis
Forening.
Set i bakspejlet må det i dag nøgternt konstateres, at tennissporten aldrig for alvor
er slået an i Houlkær-området - og fra og
med 2012-sæsonen er det uigenkaldeligt
slut.
- Det har gennem flere år været en næsten
utålelig kendsgerning, at tennisafdelingen
har kørt med underskud og kostet fællesskabet dyrt. Og nu er tidspunktet kommet,
hvor vi er nødt til at drage konsekvensen.
- Når for få gider betale kontingent, og der
til sidst heller ikke er nogen, der gider at
stå for vedligeholdelsen af anlægget. Ja, så
er der ikke anden udvej end at lukke ned,
lød det fra en trist HIF-formand, Henning
Bruun-Schmidt, da han berettede om tennisafdelingens endeligt på hovedforeningens generalforsamling i marts.
Henning Bruun-Schmidt har selv sammen
med sine trofaste tennismakkere Anders E.
Larsen og Birgitte og Bjarne Bang-Madsen
gjort en ihærdig indsats for at trække nye
medlemmer til, men antallet af aktive tennisspillere har aldrig været tilstrækkeligt til,
at det er lykkedes at få skabt en fornuftig
balance i driften af tennisanlægget.
Alene i fjor påførte tennisafdelingen derfor
Houlkær IF en økonomisk udgift på knap
40.000 kroner, og klubben mangler fortsat
at betale godt 100.000 kr. af på gælden
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i tennisbanerne og det tilhørende klubhus.
Indtil videre ligger det kun fast, at den
gamle tennisbestyrelse – én gang for alle –
har valgt at strække ketcher.
Hvad der herefter skal ske med tennisanlægget, mangler der fortsat at blive fundet
en løsning på.
I HIF-bestyrelsen håber man forsigtigt på,
at Viborg Idrætsråd måske vil være med
til at strikke en økonomisk redningsplan
sammen, men klubben er også åben for alle
mulige andre gode ideer.
- Vi har gennem flere sæsoner lejet ud til
dagplejen, og måske kunne faciliteterne
også være interessante. Eksempelvis for en
børnehave, nævnte Henning Bruun Schmidt på generalforsamlingen.
Nogenlunde samme spor var også aftenens
dirigent, skoleinspektør Ole Birch, inde på.
- Vi kan lige så godt erkende, at det er
urealistisk, at anlægget i fremtiden vil blive
brugt til tennisformål. Spørgsmålet må
derfor være, hvad tennisbanerne og klubhuset måske i stedet kan bruges til, påpegede han.
Basketspillerne bliver
I yderste konsekvens kunne Houlkær IF
også generalforsamlingen 2012 have risikeret at skulle vinke farvel til klubbens
basketballafdeling.
HIF Basket står i den kommende sæson
over for en sammenlægning med Viborgs
anden basketballklub, Viborg Basketball
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Union, og i den forbindelse har det da
været inde i overvejelserne, om basketspillerne helt skulle kappe båndene til Houlkær – og i stedet forsøge at finde et nyt
ståsted tættere på Viborg centrum, indrømmer basketballklubbens repræsentant i
HIF-bestyrelsen, Mikkel Åris.
- En stor del af vore spillere hører i forvejen
hjemme i midtbyen, og samtidig skal jeg
heller ikke lægge skjul på, at der er kræfter
i klubben, som føler sig stærkt provokeret
af, at vore sponsorkroner f. eks. skal være
med til at dække underskuddet i HIFs tennisafdeling.
- Omvendt har vi i HIF Basket også på
mange måder nydt gavn af have en paraplyorganisation som Houlkær IF i ryggen,
og specielt nu hvor klubben står med en
nedlagt tennisafdeling og et tennisanlæg, som der stadig skyldes godt 100.000
kroner på. Ja, så synes vi ikke, vi moralsk
kan forsvare at melde os ud af fællesskabet

og tage vores andel af egenkapitalen med
os, forklarer Mikkel Åris.
Sammenlagt var der i 2011 958 medlemmer, der dyrkede en eller anden form for
idræt i Houlkær IF-regi.
De små 1000 medlemmer fordelte sig på
88 badmintonspillere, 52 basketballspillere, 112 linedancere, 62 håndboldspillere,
44 tennisspillere, 320 udendørs- og 280
indendørs fodboldspillere.
Set i forhold til 2010 er der tale om en
fremgang på godt 100 medlemmer, og den
positive udvikling skulle ifølge HIF-bestyrelsen gerne fortsætte i 2012.
- Der er løbe- og bordtennisaktiviteter på
vej til at blive delforeninger under HIFparaplyen, tror jeg. Og derudover er der
også brug for, at vi får genskabt gymnastik
som en lokal delforeningsaktivitet for alle
aldre, nævnte Henning Bruun-Schmidt i
sin formandsberetning på generalforsamlingen.

HIF-formand på lånt tid
Henning Bruun-Schmidt bebuder allerede nu, at han pønser på at sige stop i forbindelse
med sommerens planlagte organisatoriske sammenlægning af hal og idrætsforening
- Jeg drømmer ikke om at skulle sidde som
formand i endnu en to-årig periode.
- Hvis jeg lader mig vælge nu, er det
under den klare forudsætning, at jeg bliver
”afvalgt” igen i løbet af et par måneder.
Formand Henning Bruun-Schmidt stak
ikke noget under stolen, da han på årets
generalforsamling blev valgt for endnu
en periode som organisatorisk frontfigur i
Houlkær Idrætsforening.

Sammen med en håndfuld andre repræsentanter for hhv. idrætsforeningen og hallen
skal han nu i gang med at udarbejde vedtægter for den kommende fællesbestyrelse,
som er omtalt på side 22 og 23 i dette
nummer af Houlkær Nyt.
Det erklærede mål er, at resultatet af
udvalgsarbejdet skal ligge klar til at kunne
præsenteres på et par ekstraordinære generalforsamlinger i løbet af maj-juni.
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Og går alt efter planen, er det så altså
ved samme lejlighed tanken, at Henning
Bruun-Schmidt vil takke af som HIFformand - efter at have siddet på posten
næsten lige så længe, som nogen i Houlkær kan mindes.
Reaktionen på fremtidsplanerne var umiddelbart positiv fra den halve snes HIFmedlemmer, der havde fundet vej til
generalforsamlingen i Houlkær Hallens selskabslokale.
Eneste større betænkelighed gik på de økonomiske aspekter i samarbejdet – og det
realistiske i, at der i fremtiden kan findes
penge til at lønne administrativt personale
for at udføre en række af de opgaver, som i
dag bliver løst ad frivillighedens vej.
Hertil replicerede både Henning BruunSchmidt og halbestyrelsesformand Jens
Johansen, at det naturligvis ikke er planen,
at hallen og idrætsforeningen nu vil sætte
sig i udgifter over evne.
- Der skal naturligvis være økonomisk
balance i tingene, og vi spænder ikke
hestene for, før vi med sikkerhed ved,
at vognen kan køre, forsikrede Henning
Bruun-Schmidt.
Atter styr på økonomien
Sporene skræmmer i nogen grad i Houlkær, efter at idrætsforeningen så sent som i
2009 kom ud med et veritabelt katastrofeunderskud i 150.000 kroners-klassen.
Idrætsforeningen fik dog hurtigt rebet sejlene igen og kunne i 2010 præsentere et
mindst lige så bemærkelsesværdigt overskud på næsten 180.000 kroner, og også
i 2011 blev det til plus på bundlinjen. Om
end ikke helt i samme størrelsesorden som
året før.
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Regnskabet for 2011 udviser et overskud på
godt 37.000 kroner – på trods af at foreningen i ét hug har afskrevet kontingentrestancer for et næsten tilsvarende beløb.
Kvinden bag det nydelige regnskabsresultat
er Århus-pensionisten Kirsten Frederiksen,
som med kort varsel sprang til og hjalp sit
barnebarns betrængte klub i Houlkær, da
forgængeren på kassererposten sprang fra
allerede dagen efter, at hun var blevet valgt
på generalforsamlingen.
Kirsten Frederiksen har mange års regnskabserfaring fra sin tid på arbejdsmarkedet, men hun har aldrig før prøvet at føre
et foreningsregnskab som dét i Houlkær.
- Og dét har jeg lige skulle vænne mig til,
lyder det ærligt fra den nye kasserer.
Kirsten Frederiksen høstede dog på lutter
ros for sin indsats, da hun på generalforsamlingen 2012 fremlagde sit allerførste
HIF-regnskab.
- Selv om Kirsten kun med lidt god vilje
kan siges at høre til i Houlkær-området,
har hun virkelig taget opgaven i stiv arm,
fastslog formand Henning Bruun-Schmidt
anerkendende i sin omtale af HIFs nye
”kassemester”.

HOULKÆR KIRKE

Arrangementer
Houlkær kirkes
20 års – jubilæum
Søndag, den 1. april – Palmesøndag
Festgudstjeneste i anledning af Houlkær Kirkes 20-års jubilæum
Ved gudstjenesten Palmesøndag, som er kirkens ”fødselsdag”, afholdes som en fest- og
musikgudstjeneste i anledning af kirkens 20-års jubilæum.
Lotte Martin Jensen holder dagens prædiken, og Karsten Høgild medvirker som liturg.
Kirkens 3 kor synger (med lidt forstærkning på mandsstemmerne), Signe Buch Ladehoff
sidder ved orglet, og Lars Pedersen spiller trompet. Hele herligheden dirigeres af Jens
Chr. Hansen. Blandt andet skal vi høre Gades flotte ”Morgensang”.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost og levende glimt fra fortiden.
Både nye og gamle Houlkærbeboere er hjertelig velkomne.

Sogneeftermiddage
Torsdag 19. april kl. 14.30 - Sogneeftermiddag
Tove og Hans Thomsen: "En danmarksrejse i fællessang"
En eftermiddag med Højskolesangbogen som rejsefører. En række danske sange knytter sig
til bestemte steder eller berører bestemte historiske begivenheder. Gennem de valgte sange
vil Tove og Hans Thomsen, der hhv. er organist og lokalhistoriker, forsøge at indkredse
begreber som "danskhed" og "dansk identitet", som disse fremtræder i historien og sangskrivningen.
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Studiekreds
En god debat er berigende, fordi meninger mødes, og måske får man øjnene op for noget,
man ikke selv havde tænkt på. I en god diskussion får man lejlighed til at lufte sine argumenter for at finde ud af, hvad man i grunden selv mener.
Kan du nikke genkendende til det, er studiekredsen ved Houlkær kirke noget for dig. Vi
mødes en gang om måneden for at drøfte forskellige emner: Kristendom, kirkeliv, kunst,
etik, samfundsforhold m.m. Rammen er kaffe, et oplæg og god tid til debat – i en åben og
fordomsfri atmosfære.
Studiekredsen mødes torsdage kl. 10 – 11.30 på følgende datoer:
12. april Den nye Gud (ud fra Niels Grønkjærs bog)
3. maj Findes der såkaldt ”danske” værdier?

Spaghettigudstjeneste
”Spaghettigudstjeneste” er en mini-gudstjeneste – primært tilrettelagt for børn i alderen
3-6 år. Vi skal sammen gå på opdagelse
- i kirken. Hvad er den for et underligt hus?
- i Bibelen. Hvad er det for nogle spændende historier om Gud og os mennesker?
Vi synger, be’r, hører historier, dramatiserer og sanser.
Det skal også være hyggeligt at gå i kirke! Derfor spiser vi sammen efter mini-gudstjenesten
- 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.
Næste gang er 11. april kl. 17.00 v/Karsten Høgild
Vi håber på at se jer
– børn i alle aldre, forældre, søskende og bedsteforældre – alle er velkomne!

Åben familie
Mødes hver anden fredag mellem kl. 18.30 og 21.30 til fælles spisning og hyggeligt samvær.
Har du lyst til at deltage, er det som hovedregel hver anden fredag og de næste gange vil
det foregå: 30. marts – 13. april – 27. april
Hvis man vil køre med kirkebussen til og fra Houlkær Kirke, så husk tilmelding til sognemedhjælper Tove Kallestrups telefon: 20 86 11 58 senest på selve dagen inden kl. 12.00
Prisen for aftens mad er kr. 30,32
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Koncerter og musikgudstjenester
Tirsdag den 17. april kl. 19.30

Orgelkoncert. Jens Chr. Hansen spiller orgelmusik
af franske og tyske komponister: Clerambault, César
Franck, Joh. Seb.Bach og Mendelssohn.

Lørdag den 12. maj kl. 15.00

Forårskoncert med Viborg Musikskoles Kor, Viborg
Kammerkor og Viborg Koret under ledelse af Ole Gad,
Morten Athi og Jens Chr. Hansen. Korene synger bl.a.
musik af Anthon Bruckner, Gabriel Fauré og John Rutter.

Søndag den 3. juni kl. 19.30

Sommerkoncert med Houlkær Kirkes Børnekor, Pigekor
og Voksenkor under ledelse af Jens Chr. Hansen, akkompagneret på klaver og orgel af Signe Buch Ladehoff.

Udflugt til Christianskirken, Fredericia
31. maj kl. 9.30 – ca. 16.00 tager vi på udflugt for at se
Bjørn Nørgaards alterudsmykning i Christianskirken i Fredericia
– se evt. mere på www.christianskirken-fredericia.dk.
Her vil vi få en guidet omvisning.
På vejen gør vi også holdt ved en anden kirke.
Husk selv at medbringe mad og drikke til dagen.
Pris for deltagelse 125 kr. Af hensyn til plads i bussen er tilmelding nødvendig
og skal ske senest d. 29. maj til kirkekontoret – tlf. 8667 4088.
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Lav en gudstjeneste!
Søndagens gudstjeneste følger den samme liturgi uge efter uge. Nogle gange kan det være
forfriskende at gøre tingene på en ny måde. Det gør vi bl.a. ved vores såkaldte ”temagudstjeneste”. En gudstjeneste som tilrettelægges i et samarbejde mellem frivillige samt præst
og organist.
Har du lyst til at være med til at tænke nyt, så kristendom kommer til at tale til for alle
sanser, så har vi brug for din hjælp! Vi skal have lavet en gudstjeneste, der fx indeholder nye
salmer, dryp fra kunst og litteratur, symbolhandlinger mm.
Vi går i gang d. 15. maj kl. 19.00 med at brainstorme på form og indhold. Derefter vil vi
mødes med jævne mellemrum indtil 28. oktober, hvor temagudstjenesten løber af stablen.
Synes du, det lyder spændende, så kontakt sognepræst Karsten Høgild, tlf. 2933 6405,
khoe@km.dk

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

Babysalmesang
Hver mandag formiddag kl. 10.15 (dog ikke i skolens ferier).
Babysalmesang er for babyer fra ca. 2 til ca. 9 måneder og deres voksne.
De ca. 40 minutter går med sange, salmer, dans, sæbebobler, gynge i tæpper m.m. Kort
sagt: Babys sanser stimuleres på mange måder, hvorved den gode forbindelse mellem forældre og barn skabes
For nærmere oplysning og evt. tilmelding kontakt:
Sognemedhjælper Tove Kallestrup, tlf. 2086 1158, mail: tove@houlkaerkirke.dk.
34

HOULKÆR KIRKE

Gudstjenester
Marts

Søndag den 22. april kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 25. marts kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 29. april kl. 10.30
Karsten Høgild

April

Søndag den 1. april kl. 10.30
Palmesøndag - Festgudstjeneste
Lotte Martin Jensen og Karsten Høgild
Torsdag den 5. april kl. 19.30
Skærtorsdag
Karsten Høgild
Fredag den 6. april kl. 10.30
Langfredag
Lotte Martin Jensen

Maj

Fredag den 4. maj kl. 10.30
Bededag – Konfirmation
Lotte Martin Jensen
Lørdag den 5. maj – Konfirmation
Kl. 9.30 Karsten Høgild
Kl. 11.00 Karsten Høgild
Søndag den 6. maj kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 8. april kl. 10.30
Påskedag
Karsten Høgild
Mandag den 9. april kl. 10.30
2. påskedag
Karsten Høgild
Søndag den 15. april kl. 10.30
Karsten Høgild

Morgensang

OBS! Hver fredag kl. 10.15 er der morgensang i kirken
- ti minutter til stilhed og eftertanke.
Efter morgensangen er der en kop kaffe i våbenhuset.

Ønskekoncert den sidste fredag i måneden
i Houlkær Kirkes våbenhus
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DET SKER...
1/4
10/4
11/4
12/4
17/4
19/4
3/5
12/5
31/5
2/6
3/6

Kl. 10.30
Kl. 19.00
Kl. 17.00
Kl. 10.00
Kl. 19.30
Kl. 14.30
Kl. 10.00
Kl. 15.00
kl. 9.30
Kl. 10-14
Kl. 19.30

Houlkær Kirke – 20 års- jubilæum.
Orienteringsmøde - skolebestyrelsesvalg, Houlkærskolen
Spaghettigudstjeneste i Houlkær Kirke.
Studiekreds: Den Nye Gud. I Houlkær Kirke.
Orgelkoncert ved Jens Chr. Hansen i Houlkær Kirke.
Sogneeftermiddag: ”En Danmarksrejse i fællessang” i Houlkær Kirke.
Studiekreds: Findes der såkaldt ”danske” værdier. I Houlkær Kirke.
Forårskoncert ved Viborg Musikskoles kor og Viborg Koret i Houlkær Kirke.
Udflugt til kirkekunst.
Den allersidste bogbyttedag. Houlkær Bibliotek
Sommerkoncert med Houlkær Kirkes kor.

Babysalmesang i Houlkær Kirke:
26/3, 16/4, 23/4, 30/4, 2/5.
Kirkesang og bevægelse for småbørn i Houlkær Kirke:
29/3, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5, 10/5.
Åben Familie i Houlkær Kirke:
30/3, 13/4, 27/4.
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