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12 kvinder, som Viborg
kan være stolt af
Multinationalt korps af bydelsmødre færdiguddannet – og klar til at trække i arbejdstøjet
Randers har dem. Holstebro, Herning
og Horsens og mange andre danske byer
har dem – og nu har de så også ”bidt sig
fast” i Viborg: Bydelsmødrene, som er et
frivilligt korps af kvinder, der yder kvindetil-kvinde-rådgivning om emner som sundhed, familieforhold, børneopdragelse - og
det danske samfunds krinkelkroge.
Uddannelsen af bydelsmødrene har strakt
sig over i alt 14 tirsdage, hvor kvinderne
på tværs af forskellige nationaliteter har
mødtes i mødelokalet på Houlkær Bibliotek, og som en foreløbig kulmination på
forløbet fik kvinderne tirsdag 22. maj overrakt diplomer og blomster ved en lille højtidelighed i byrådssalen på det nye rådhus
i Viborg.

Viceborgmester Per Møller Jensen (S)
overrakte som kommunens repræsentant
blomster og diplomer til de 12 nyuddannede bydelsmødre. Her er det palæstinensiske Hasna Fahoum, der får sit diplom.
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Overrækkelsen af blomster og diplomer
var lagt i hænderne på viceborgmester Per
Møller Jensen (S), og han tog i sin lykønskningstale til bydelsmødrene udgangspunkt
i Benny Andersens digt ”H. C. Andersens
land”.
I digtet ironiserer Benny Andersen over et
Danmark med ”skrumpehorisont”, hvor
”nationalsporten er kanøfling, og hvor
humoren er brolagt med bananskaller”. ”Et
skulende land”, som med fordel kunne ”slå
øjnene op, slå armene ud og rette ryggen”.
- Sådan nogle som jer, I slår netop øjnene
op, slår armene ud, retter ryggen og udfylder jeres rolle i den lokale verden.
- Dét vil jeg gerne på Viborg Kommunes
vegne sige jer ”Tak” for – og så vil jeg i
øvrigt håbe, at I også i fremtiden vil gå på
med krum hals – og støtte indvandrerkvinder i Viborg gennem jeres frivillige arbejde,
lød det anerkendende fra viceborgmesteren.
Også fra koordinator Kirsten Mahler,
Den Internationale Familiehøjskole, som
sammen med bibliotekar Kirsten Nørgaard,
Houlkær Bibliotek, har stået for den praktiske tilrettelæggelse af kursusforløbet, fik
de nyuddannede bydelsmødre masser af
rosende ord med på vejen.
- Viborg skal være stolt af at have 12 kvinder som jer, der er indstillede på at gøre en
forskel, og jeg vil derfor også opfordre jer
til at sørge for at få jeres diplomer indram-
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met og hænge dem op væggen - i stedet
for bare at gemme dem væk i en skuffe.
- Det har virkelig været en fornøjelse at
være sammen med jer – op opleve jeres
gode humør og jeres iver efter at lære nyt,
fremhævede Kirsten Mahler bl. a.
Det nyuddannede korps af bydelsmødre får
fast træffetid hver mandag på Viborg Bibliotek i tidsrummet fra kl. 11 til 12 – og
derudover har kvinderne foreløbig aftalt, at
de internt vil samles engang om måneden.
- Så vi mister ikke hinandens samvær – selv
om I nu har fået jeres diplomer og skal til

at i gang med arbejdet, pointerede Kirsten
Mahler.
De 12 nyuddannede bydelsmødre er:
Hakima Reiza (afghaner), Zheni Kirilova Denkova (bulgarer), Mandana Chelkordi (iraner), Güler Yagci (kurder), Hasna
Fahoum (palæstinenser), Heidi Engberg
Refsgaard (dansker), Rohini Overgaard
(singaleser), Lotte Broder Jørgensen (dansker), Lisbeth Etzerodt (dansker), Isho Haji
Mohamed Hassan (somalier), Puvanambika
(Mala) Thangarajah (tamil) og Jasothini
Sugeevan (tamil).

12 glade, nyuddannede bydelsmødre fotograferet med deres blomster og diplomer – og
deres to mentorer gennem det 14 uger lange uddannelsesforløb, Kirsten Nørgaard og Kirsten Mahler.
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Godt på vej ”fra ord til handling”
35 til workshop på Houlkærskolen – på årets første rigtige sommerdag
- Jeg er rigtig godt tilfreds. Ikke bare med
fremmødet – men også med selve forløbet
af arrangementet.
- Jeg skal ærligt indrømme, at jeg på forhånd var en smule betænkelig ved, hvor
mange interesserede, vi ville kunne samle
på sådan en lun maj-aften. Men 35 deltagere – dét synes jeg egentlig er flere, end
man med rimelighed kunne forvente.
Sådan lyder vurderingen fra en glad – og
lettet - Stig Jensen oven på Initiativgruppen
Houlkærs workshop nr. 2 under arbejdstitlen ”Naturområde Øst for Paradis”.
I forbindelse med workshop nr. 1 i november handlede det primært om at få alle
gode ideer på bordet.
Resultatet blev ved den lejlighed en hvidbog med ikke færre end 270 gode ideer til,
hvordan området øst for Viborg-søerne i
fremtiden kan blive endnu bedre at bo i.
Formålet med workshop nr. 2 – mandag
21. maj – var i højere grad om at få de
mange gode intentioner omsat til konkret
handling.
- Og også på dét punkt synes jeg til fulde,
at workshop’en indfriede de forventninger,
vi i Initiativgruppen havde på forhånd.
- Én ting er at udvikle gode idéer på et
uforpligtende plan. Noget helt andet er,
når ideerne pludselig skal prioriteres – og
helst også føres ud i livet.
- På den baggrund er jeg faktisk også glædeligt overrasket over, hvor mange konkrete
forslag og projekter workshop nr. 2 endte
med at munde ud i, fremhæver Stig Jensen.
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15 projekter i spil
Ligesom under den første workshop i
november var det Karsten H. Thygesen fra
Procesguide.dk-Aps, der var udset til at
styre den tre timer lange seance.
Og hovedemnerne for de syv grupper i
”Gøgereden” var også præcis de samme
som i efteråret: nemlig ”Natur, landbrug
og skove”, ”Stier og udsigter”, ”Flora og
fauna”, ”Kulturhistorie og fortællinger”,
”Faciliteter og aktiviteter”, ”Vand og de
nære omgivelser” og ”Formidling”.
Interessen for at diskutere ”Flora og fauna”
viste sig ret hurtigt at være forholdsvis
moderat.
Derimod fordelte deltagerne sig - både i
første og anden runde – nogenlunde ligeligt på de seks øvrige hovedemner. Dog
med ”Stier og udsigter” og ”Faciliteter og
aktiviteter” som workshop’ens to uofficielle
topscorere.
Afslutningsvis var det op til talsmænd fra
hver af de syv forskellige grupper at komme
med deres bud på projekter, som det i fremtiden vil være særlig interessant at arbejde
videre med – og set med Karsten H. Thygesens øjne var det specielt under denne
del af workshop’en, at idéerne begyndte at
tage form.
- Indtil da følte jeg mig ærligt talt ikke helt
sikker på, hvor vi ville ende, men pludselig
blev det hele meget konkret.
- I løbet af kort tid stod vi med 15 projekter, som der i forsamlingen var almindelig
stemning for at gå videre med. Og i enkelte
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af arbejdsgrupperne var medlemmerne
allerede godt i gang med at aftale, hvornår
de skulle mødes igen, noterer Karsten H.
Thygesen.
Kig på gammel kirkesti
Et af de mest håndgribelige projekter i
”Naturområde Øst for Paradis” går på at
få ”genoplivet” den gamle kirkesti mellem
Tapdrup og Randersvej.
Fire af workshop-deltagerne blev på stedet
enige om, at de vil spadsere en tur ad den
gamle sti gennem Spangsdalen – for på

den måde at danne sig et overblik over
mulighederne for at få stien genåbnet for
offentligheden.
Andre konkrete ideer gik på et intensiveret,
praktisk samarbejde med Medieskolerne og
Asmildkloster Landbrugsskole – og på et
tættere, dagligt samarbejde mellem Houlkærskolen og Overlund Skole.
Én gruppe talte varmt for at få etableret
en badestrand ved Nørresø i forbindelse
med Granada-skoven, og en anden gruppe
foreslog, at man via forskellige fællesarrangementer forsøger at bygge bro over den

Selv om vejret umiddelbart indbød mere til grillhygge på terrassen, mødte der alligevel 35
interesserede op, da Initiativgruppen Houlkær mandag 21. maj inviterede til workshop i
”Gøgereden” på Houlkærskolen.
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traditionelle ”kulturkløft” mellem Houlkær- og Overlund-området. For eksempel i
form af en fælles torvedag i det nye butikscenter på grænsen mellem de to bydele.
- Så godt nok var det en varm dag – men
det var bestemt ikke varm luft, der prægede de forslag, der kom ud af arrangementet, vurderer Karsten H. Thygesen.
Deadline 1. oktober
På baggrund af referaterne fra de forskellige workshop-grupper – og indlæggene
under den afsluttende plenumdebat –

bliver det nu i første omgang op til Karsten
H. Thygesen at udarbejde, hvad han selv
betegner som en slags ”kogebog” for det
videre forløb.
- Det bliver ikke en hvidbog som den første
– men snarere en slags opskrift på, hvordan
man måske kan komme videre i retning
mod et mere sammenhængende lokalområde, bebuder han.
Karsten H. Thygesen ser som udgangspunkt
hellere, at der kommer nogle få arbejdsduelige arbejdsgrupper ud af processen – end
15 mere eller mindre tyndt besatte grupper,

”Stier og udsigter” og ”Faciliteter og aktiviteter” var workshop’ens to uofficielle topscorere
– mål på antallet af interesserede gruppedeltagere. Her har gruppe nr. 2 netop taget fat på
at diskutere ”Faciliteter og aktiviteter” i ”Naturområde Øst for Paradis”.
8

AKTUELT I OMRÅDET
der alligevel ikke for alvor er i stand til at
løfte opgaverne.
- Her og nu tror jeg derfor ikke på, at det
bliver alle 15 konkrete projekter, vi får sat i
søen – men lykkes det så bare her og nu at
få tre af projekterne omsat fra idé til virkelighed, så vil dét efter min opfattelse også
være et fantastisk flot resultat.
- Alene dét at så mange allerede på nuværende tidspunkt har vist interesse for at
være med til at præge deres lokalområde i
en positiv retning – dét synes jeg da godt,
man kan betegne som en succes, nævner
Karsten H. Thygesen.

For at holde lidt snor i arbejdet i de forskellige arbejdsgrupper opererer Initiativgruppen Houlkær indtil videre med en intern
deadline, der hedder 1. oktober.
Til den tid er det planen, at Initiativgruppen vil gøre fornyet status over arbejdet
frem mod ”Naturområde Øst for Paradis”.
- Og så har vi forhåbentlig også noget
mere konkret, vi kan forelægge for lokalpolitikerne, når vi i løbet af efteråret holder
vores traditionelle politikermøde forud for
kommunalvalget, påpeger en – indtil videre
– fortrøstningsfuld Stig Jensen fra Initiativgruppen.

Ene teenager i flokken
Sara Sarmanlu fra Houlkærskolens elevråd tog med kort varsel imod invitation
til workshop – og syntes faktisk, det var rigtig spændende at være med og høre
om fremtidsplanerne for området
Blandt de i alt 35 tilstedeværende var der
enkelt, der trak gennemsnitsalderen betragteligt nedad, da Initiativgruppen Houlkær
mandag 21. maj inviterede til workshop i
”Gøgereden”.
Sara Sarmanlu fra Houlkærskolens elevråd
var vel rundt regnet kun halvt så gammel
som den næstyngste workshop-deltager.
Uden at det i øvrigt så ud til at hæmme
forsamlingens ubestridte ”benjamin” nævneværdigt.
- Jeg synes faktisk, det er rigtig spændende
at høre om de planer, der er for lokalområdet, og bliver vi inviteret en anden gang,
vil jeg da helt sikkert forsøge, om jeg kan
lokke nogle af de andre fra elevrådet med.

- Eksempelvis synes jeg, det lød som en
rigtig god idé at formidle områdets lokalhistorie ved hjælp af QR-koder, som de
forbipasserende kan scanne ind med deres
smartphones, fremhæver Sara Sarmanlu,
som under workshop’ens 1. halvleg var
placeret i den gruppe, der beskæftigede sig
med ”Kulturhistorie og fortællinger”.
Med til historien hører, at det først var i
allersidste øjeblik, arrangørerne overhovedet kom i tanker om at invitere elevrådene
på Houlkærskolen og Overlund Skole med
til workshop’en.
Faktisk blev elevrådsrepræsentanterne først
inviteret på selve dagen – og på den baggrund var det måske heller ikke så under9
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ligt, at det i denne omgang kun var Sara,
der dukkede op, konstaterede lederen af
workshop’en, Karsten H. Thygesen, lettere
undskyldende i sin introduktion til dagens
program.
- Ganske vist er unge traditionelt ikke
meget for langtidsplanlægning, men en
enkelt dags frist – det er nok alligevel lige
i underkanten.
- Omvendt har flere af de unge meldt tilbage, at de rent faktisk gerne ville have

deltaget, hvis de ellers var blevet inviteret
noget før.
- Og det er da i sig selv ganske opmuntrende: at der her ”Øst for søerne” er to
elevråd, der gerne vil tages i betragtning,
næste gang vi planlægger en workshop
om, hvordan vi kan gøre området ”Øst for
søerne” endnu bedre at bo i, vurderede
Karsten H. Thygesen.

Sara Sarmanlu var så ubestridt den yngste deltager i workshop’en på Houlkærskolen 21.
maj – men den situation tog den enlige elevrådsrepræsentant i stiv arm.
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Get2gether, version 2.0
Kort, intenst prøveforløb kulminerer med koncert på torvet i Houlkær fredag 1. juni
Det bliver nok heller ikke i 2012, at drømmen om at samle ”Houlkærs største kor”
går i opfyldelse…
Men festlig korsang på torvet i Houlkærcenteret – dét skal der nok blive.
Så meget ligger fast, efter at årets Get2gether-kor i Houlkær tirsdag 15. maj var
samlet til den første af i alt tre korprøver
frem mod den afsluttende koncert fredag
1. juni.
Specielt på herresiden kom Get2getherkoret lettere ”amputeret” fra start, fordi den
første øveseance uheldigvis faldt sammen
med andre kor-aktiviteter i området.
Dét betød, at flere potentielle, mandlige
kormedlemmer på forhånd var forhindret i
at være med til den indledende korprøve,
men alt i alt lykkedes det dog at samle
omkring 20 mere eller mindre rutinerede
korsangere i musiklokalet på Viborg Gymnasium og HF.
- Og dét foretrækker jeg at se det positive
i - frem for at ærgre mig over alle dem, der
ikke dukkede op.
- Jeg har stadig en ambition om, at det
kunne være rigtig sjovt at samle et decideret kæmpekor på torvet i Houlkær, men det
kan da godt være, jeg efterhånden må indstille mig på, at der går en fire-fem år, inden
det lykkes, bemærker Jens Chr. Hansen, der
som organist i Houlkær Kirke er den musikalske drivkraft bag Get2gether-initiativet.
Målet er, at Get2gether-koret 2012 skal nå
at indstudere i alt fem numre, inden det 1.
juni går løs med generalprøven – og den

afsluttende eftermiddagskoncert i Houlkærcenteret.
Et par af numrene: ”You’ve got a Friend”
og ”Can’t help falling in love with you” går
igen fra sidste års repertoire og er således
”gamle kendinge” for en pæn del af korsangerne.
Dertil skal i år lægges tre udprægede forårssange: ”Når håbet grønnes”, ”Sangen
om sol og syrener” og ”Kom maj, du søde
milde”.
Som noget nyt får ”Gettogether”-koret
denne gang et helt orkester ”i ryggen”.
Musiklærer Grethe Kvistgaard, Viborg Gymnasium og HF, har lovet at stille med et
hold gymnasieelever, der ved samme lejlighed også vil give et par numre ”på egen
hånd”.
Houlkær Kirkes børnekor indgår ligeledes i
koncertprogrammet – og vil bl. a. optræde
solo med tre børnesange af Asger Pedersen.
- Og alt i alt regner jeg derfor med, at koncerten kommer til at strække sig over cirka
tre kvarter, bebuder en spændt Jens Chr.
Hansen.
Hvordan det kunstneriske indtryk så bliver?
Dét vil vise sig fredag 1. juni fra kl. 16 og
en lille times tid frem.
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Enigt byråd vil flytte fritidsklub
Nu er spørgsmålet bare, hvornår Fritidsgården får ny adresse ved Houlkær Hallen
Den præcise tidsplan ligger endnu ikke helt
fast, men at fritids- og ungdomsklubben
i Houlkær i en ikke alt for fjern fremtid
kommer til at ligge i tilknytning til Houlkær Hallen – dét turde nu være en fastslået
kendsgerning.
Et enigt børne- og ungdomsudvalg i Viborg
Kommune sagde sidst i marts god for, at
kommunen i alt bruger cirka 6 millioner

kroner på at indrette nye klubfaciliteter i
hallens nordlige ende, og den indstilling er
siden også gået glat igennem økonomiudvalget og det samlede byråd.
- Den nuværende Fritidsgård i Houlkær er
bygningsmæssigt i en så miserabel tilstand,
at det ikke er holdbart i længden.
- Og samtidig ser vi i børne- og ungdomsudvalget også nogle spændende pædagogiske

Mens det hidtil har ligget i kortene, at en evt. udbygning af Houlkær Hallen skulle ske i den
sydlige ende, så lægger kommunens børne- og ungdomsforvaltning nu i stedet op til en
tilbygning mod nord. Som det fremgår af denne foreløbige plan over det påtænkte byggeri
til i alt cirka seks millioner kroner.
12
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perspektiver i at slå hallen og fritidsklubben
sammen, fremhæver udvalgsformand Søren
Gytz Olesen (SF).
Multirum på 200 kvm.
Børne- og ungdomsudvalget har selv i sit
investeringsbudget for 2012 afsat 3,1 mio.
kroner til en flytning af Fritidsgården.
Kultur- og fritidsudvalget har på forhånd
erklæret sig parat til at bidrage med 1 million til formålet, og salget af den nuværende Fritidsgård ventes løseligt at kunne
indbringe i omegnen af 2 mio. kroner.
Det giver tilsammen cirka 6 mio. kroner,
og for disse penge er det bl. a. planen, at
der skal opføres et 200 kvadratmeter stort
multirum, som uden for Fritidsgårdens
åbningstid også skal stå til rådighed for
områdets dagplejere og forskellige aktiviteter i Houlkær Hallens regi.
Hertil kommer en tilbygning, som bl. a. skal
rumme toiletter, garderobe, et musikrum
og et kontor.
HIFs gamle klublokale og depotet i den
nordlige ende af hallen kommer ligeledes
til at indgå i forbindelse med Fritidsgårdbyggeriet, og uden døre skal en stor terrasse
med forskellige anvendelsesmuligheder –
ifølge de foreløbige tegninger - være med
til at binde hele molevitten sammen.
Fart i processen
Som det fremgår af ovenstående regnestykke, er projektet – indtil videre – betinget
af, at kommunen får solgt den nuværende
Fritidsgård til en fornuftig pris.
Og dét kan i sig selv godt gå hen at tage
sin tid, noterer afdelingsleder i kommunens
ungdomsafdeling, Jørgen Kaack.

- Før Fritidsgården og den tilhørende jord
kan sælges til alternative formål, skal der
først udarbejdes en ny lokalplan for området, og dét tager erfaringsmæssigt det
meste af et års tid, konstaterer han.
Både i forvaltningen - og i børne- og ungdomsudvalget - ser man dog gerne, at processen bliver ”speedet op”, så man måske
allerede i løbet af efteråret kan komme i
gang med detailprojekteringen af de nye
klubfaciliteter ved Houlkær Hallen.
Allerede på udvalgsmødet i maj tilstræber
forvaltningen derfor at kunne fremlægge
en alternativ finansieringsmodel, som
åbner mulighed for, at byggeriet kan blive
fremskyndet.
- Som udgangspunkt skal finansieringen
naturligvis være på plads, inden vi går i
gang med et byggeprojekt i denne størrelsesorden, men kan vi evt. finde nogle
overskydende anlægsmidler andre steder
i budgettet, således at vi ikke behøver at
afvente, at der bliver udarbejdet en ny
lokalplan for området omkring Fritidsgården, så kunne det måske være en mulighed.
- Det er i hvert fald noget af dét, som vi
i øjeblikket er i gang med at undersøge,
oplyser en – indtil videre fortrøstningsfuld
- Jørgen Kaack.
Før engang i løbet af 2013 er det dog
næppe realistisk, at de nye klublokaler ved
Houlkær Hallen kan stå klar til at indtaget
af den lokale ungdom.
Til den tid er der så til gengæld også udsigt
til, at hallen med tilhørende faciliteter – i
endnu højere grad end i dag – kommer til
at sprudle af ungdommelig aktivitet og virkelyst.
13
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Bageri er gået ”under jorden”
Etablering af ny lagerkælder under Houlkær Bageri afslørede
– heldigvis – ingen jordforurening
Man kan aldrig føle sig helt sikker på, hvad
man finder, når man begynder at rode i
jorden under en gammel benzintank.
På den baggrund var det da også med en
vis spænding, bagermester Kaj Antonsen
i februar gik i gang med at grave ud til
en ny, 100 kvadratmeter stor lagerkælder
under Houlkær Bageri.
Spændingen kulminerede, da entreprenørmaskinerne på et tidspunkt under gravearbejdet afdækkede tre gamle olietanke: to
på 30 kubikmeter og en på 15 kubikmeter.
- Da jeg skal jeg da ærligt indrømme, at jeg
ikke var fuldkommen rolig, men heldigvis
viste det sig, at tankene havde holdt tæt,
og at jorden ikke var forurenet.
- Skulle vi først have været til at rense
jorden, kunne der let være løbet en halv
mio. oveni udgifterne til kælderbyggeriet,
konstaterer en lettet Houlkær-bagermester.
Under normale omstændigheder er der
ellers penge at hente fra Oliebranchens
Miljøpulje til oprydning efter gamle tankstationer, men fordi Shell-tanken i Houlkær endte sine dage som konkursbo, er den
ikke omfattet af støtteordningen. Havde
jorden under Houlkær Bageri vist sig at
være olieforurenet, ville det derfor have
været Kaj Antonsen alene, der som ny ejer
var kommet til at ”hænge” økonomisk på
oprensningen efter fortidens miljøsynder.
Voldsomt bøvlet
Oprindelig var det da heller ikke planen,
at der overhovedet skulle graves i jorden
14

under den gamle Shell-tank ved Odshøjvej.
Planen var i stedet at opføre en 80 kvadratmeters lagerbygning over jorden, men
da det kom til stykket, kunne dette projekt ikke godkendes hos kommunen, fordi
bageriet derved ville komme til at bevæge
sig udenfor det afgrænsede byggefelt.
I en periode har lagerplanerne derfor været
sat midlertidigt på ”stand by”, mens Houlkær Bageri i stedet har koncentreret sig om
at udvide butikken i takt med den stigende
efterspørgsel efter bagerbrød i lokalområdet.
- Men nu - efter snart fire år i Houlkær
– kunne vi ikke længere blive ved med at
klare os med udendørs containere – og
melsække, der har ligget stablet op rundt
omkring i bageriet.
- Godtnok har vi haft en forholdsvis mild
vinter i går, men det er nu alligevel voldsomt bøvlet at skulle rende ud og ind af
bageriet, hver gang man skal hente en ny
melsæk på lageret, forklarer Kaj Antonsen.
Brødindkøb i forbifarten
I kraft af den nye, elevatorudstyrede lagerkælder får Houlkær Bageri nu i langt højere
grad mulighed for at købe stort – og billigt – ind, og det skulle gerne være medvirkende til, at priserne – også i fremtiden
– kan holdes på ”et rimeligt niveau”, som
den lokale bagermester forsigtigt udtrykker dét.
Kunderne i Houlkær har - mens kælderbyggeriet har stået på – været flinke til at

AKTUELT I OMRÅDET
parkere lidt længere væk fra forretningen,
men Kaj Antonsen er alligevel synligt tilfreds med at have fået det seks meter dybe
hul i jorden dækket til igen, så kunderne
nu på ny kan holde lige uden for butikken.
- Jeg er ikke i tvivl om, at det betyder
noget, at kunderne - på det nærmeste kan klare deres brødindkøb i forbifarten.
- Og i det hele taget må vi da sige, det er

lidt af et luksusproblem, at vi nu igen har
været nødt til at udvide bageriet i Houlkær.
- Udvidelsen er - overordnet set - udtryk
for, at det går godt, og at vi er rigtig glade
for at være her, konstaterer Kaj Antonsen, som siden starten i sommeren 2008
løbende har udvidet personalestaben, så
den nu i alt tæller omkring 30 ansatte i
butikken og i bageriet.

Tv-stjerne byder op til dans
Michael Olesen er med som gæsteinstruktør, når det 3. juni går løs med en tre timers
”Zumba-event i Houlkær Hallen
Hvad gør man, hvis man ikke er kendt nok
til at blive inviteret med i ”Vild med dans”
– og alligevel drømmer om at danse med
Michael Olesen?
Tja, man kunne jo for eksempel møde op i
Houlkær Hallen søndag 3. juni.
Her er Michael Olesen fra det populære
TV2-program hovedtrækplasteret, når de
to lokale zumba-instruktører, Sara Rosborg
og Susanne Knudsen fra Movitaz, åbner
dørene for en tre timers ”Zumba-event”
med sved på panden og smil på læben.
- Michael Olesen er et energi bundt uden
lige, og han forstår virkelig at sætte fut i
kludene, lokker de to arrangører, som til
lejligheden også har allieret sig med to
lokale gæsteinstruktører, Mette Drori og
Karolina Stefanska.
Dørene åbnes kl. 11, og fra kl. 12 går det
løs med zumba – frem til kl. 15.
Det koster 200 kroner at være med.
- Men vi har fået både lokale og udenbys
firmaer til at sponsorere lækre ting til alle
deltagere, så billetprisen nærmest bliver

refunderet ved indgangen.
- Bl. a. har Sportigan i Viborg givet et gavekort på 50 kr. til alle deltagere, og Bisca har
sponsoreret kiks til alle, så ingen behøver at
gå sultne hjem, fremhæver Susanne Knudsen.
Zumba-event’en er åben for alle – og man
behøver ikke at have danset før for at være
med.
Skulle der i forbindelse med arrangementet
være nogle, der har behov for at få suppleret zumba-garderoben, vil der også være
mulighed for det.
Zumba shoppen vil i dagens anledning
være på plads med et bredt udvalg af alt,
hvad en zumba- danser måtte behage
inden for tøj og sko.
- Alt i alt kan vi kun opfordre alle i Viborg
og omegn til at støtte op om denne sjove
dag. Ditch the work out and join the party!,
appellerer Susanne Knudsen, som selv står i
spidsen for den ugentlige zumba-træning i
Houlkær Hallen – hver torsdag aften kl. 19.
15
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Festugen aflyst i 2012
Initiativgruppen Houlkær mangler ”mandskab” til at stå for koordineringen – og synes i
øvrigt heller ikke, at Houlkær-centeret pt. er den ideelle ramme om en decideret festuge
Under normale omstændigheder skulle der
med dette nummer af Houlkær Nyt være
fulgt et komplet program for den forestående Houlkær Festuge – men som den
opmærksomme læser utvivlsomt allerede
har konstateret, er festuge-programmet
aldeles fraværende i år.
Forklaringen er, at Initiativgruppen Houlkær i 2012 har valgt at aflyse festugen som
begreb.
- Vi blev for sent opmærksomme på, at vi
manglede ”mandskab” til at koordinere de
forskellige festuge-aktiviteter og så på den
baggrund ikke anden udvej end at afblæse
årets festuge.
- I stedet bliver der i denne omgang tale
om en række enkeltstående forsommeraktiviteter i Houlkær – men uden nogen
overordnet styring og markedsføring, forklarer formanden for Initiativgruppen
Houlkær, Carsten Marcussen.
Bag beslutningen ligger også en nøgtern
erkendelse af, at Houlkær Centeret – i den
nuværende forfatning – måske heller ikke
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er den ideelle ramme om en masse forskellige festuge-aktiviteter.
- Vi venter stadig på, at Fakta skal flytte ind
i Superbrugsens tidligere lokaler. Og ingen
ved rigtig, hvad der efter den tid kommer
til at ske med den nuværende Fakta-butik.
- I den situation føles det ærligt talt som
en rigtig beslutning, at vi i år stiller festugen i bero – for så måske i 2013 at relancere festugen i en helt ny udgave, påpeger
Carsten Marcussen.
En nærliggende mulighed kunne f. eks.
være at afvente opførelsen af den nye
Fritidsgård ved Houlkær Hallen – og så
til næste år slå festugen sammen med
en præsentation af de mange nye aktivitetsmuligheder i og omkring hallen.
- På den måde kan vi på samme tid få synliggjort alt dét, vi går og arbejder med i det
daglige – og forhåbentlig samtidig få sparket nyt liv i festugen, bemærker skoleinspektør Ole Birch i sin egenskab af sekretær
i Initiativgruppen.
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Ny Fakta åbner 14. juni
Butikschef Kenneth Jul glæder sig til – efter måneders utålmodig venten - at kunne byde
velkommen i Danmarks pt. største Fakta-butik
Hvornår er det, I flytter? Kan vi se frem til
flere økologiske varer på hylderne? Og hvad
kommer de nye rammer i det hele taget til
at betyde for vareudbuddet i forretningen?
Spørgsmål som disse har Fakta-personalet
i Houlkær måttet svare på mange af, siden
det i efteråret 2011 stod klart, at Superbrugsens dage i Houlkærcenteret var talte
– og at den tidligere brugs i stedet skulle
indrettes som Fakta-butik.
Nu nærmer dagen sig endelig, hvor kunderne ved selvsyn kan få tilfredsstillet deres
berettigede – og velmente - nysgerrighed.
Torsdag 14. juni rykker Fakta nogle hundrede meter mod nord og holder åbningsfest i de nye omgivelser, hvor stort set kun
ydermurene er bevarede.
- Og jeg behøver vel næsten ikke at sige,
at det er en dag, som vi rigtig længe har
set frem til, lyder det fra en spændt og forventningsfuld butikschef, Kenneth Jul.
- Oprindeligt var det planen, at vi allerede
skulle flytte midt i februar. Så greb ombygningen om sig – og flyttedatoen blev
udskudt til midt i maj. Og først i starten
af april blev flyttedatoen endeligt lagt fast
til 14. juni.
- Men så kan vi så til gengæld også se frem
til at rykke ind i en totalrenoveret butik,
som – i hvert fald for en kort stund – bliver
”Danmarks største Fakta”, skynder butikschefen sig med et stort smil at tilføje.
Danmarksrekorden indehaves i øjeblikket af
en nyåbnet butik i Borup på Sjælland, men

også i Nykøbing Mors og i Hundested står
nye butikker inden længe på spring til at
sætte nye Fakta-standarder.
427 ekstra kvadratmeter
Den nye Fakta-butik i Houlkær får – helt
præcist - et butiksareal på 957 kvadratmeter, mens den nuværende butik blot er på
cirka 530 kvadratmeter.
Udvidelsen indebærer naturligt nok, at
varesortimentet bliver bredere, og at der
eksempelvis i den ”nye” Fakta i Houlkær
bliver et større udbud af økologiske varer,
men samtidig vil kunderne forhåbentlig
også opleve, at forretningen bliver væsentligt mere overskuelig end den Fakta, de
kender i dag, fremhæver Kenneth Jul.
Den ”nye” butik får indgang fra parkeringspladsen mod vest, således at Fakta-kunderne – ligesom i dag - kan køre omtrent
lige til butiksdøren.
Og som noget nyt bliver alle tre kasser i
forretningen indrettet efter ”safe pay”princippet, som bl. a. også kendes fra
mange tankstationer.
- Det er da nok noget, som kunderne lige
skal vænne sig til, men for de ansatte i
butikken giver det en større sikkerhed – og
er med til at mindske røveri-risikoen, pointerer Kenneth Jul.
Hvad udad tabes…
I første omgang bliver det ikke aktuelt at
udvide medarbejderstaben som en følge af
17
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flytningen.
Derimod er der formentlig nogle af de
nuværende 17 Fakta-ansatte, som i fremtiden kan se frem til lidt flere ugentlige
arbejdstimer.
Alt efter hvordan kunderne tager imod den
nye Fakta-butik i Houlkær.
- Lige efter af Brugsen var lukket, kunne
vi tydeligt mærke, at omsætningen steg.
Siden er der så kommet en ekstra konkurrent til i form af en ny Rema 1000-butik til
i Overlund, men nu satser vi da stærkt på at
kunne vinde lidt af det tabte tilbage igen,
bebuder en fortrøstningsfuld Kenneth Jul.
Sidste åbningsdag i den ”gamle” Fakta
bliver søndag 10.juni.

Herefter vil kunderne i tre dage være henvist til at handle andre steder, inden Fakta
torsdag 14. juni inviterer til forbrugsfest i
de nye rammer i Houlkær-centeret.
Ud over den nye Fakta-butik på 957 kvadratmeter, er der i den tidligere superbrugs
også indrettet et mindre butikslokale på
cirka 300 kvadratmeter med indgang dér,
hvor Superbrugsens indgangsparti lå.
Hvem der evt. kunne tænkes at ville leje sig
ind her, var der – ved Houlkær Nyt-redaktionens slutning - ingen afklaring på.
Ligesom der heller ikke har været muligt at
få oplyst, hvem der evt. kunne tænkes at
ville rykke ind i de tidligere Fakta-lokaler
ud mod Odshøjvej.

Butikschef Kenneth Jul glæder sig til – inden længe – at kunne byde Fakta-kunderne i
Houlkær inden for i ”Danmarks pt. største Fakta-butik”.
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Hjertesti med personligt udtryk
Tinhjerterne langs ruten er designet af elever på Houlkærskolen,
når Houlkærs nye hjertesti åbner 7. juni
En spontan idé - nedfældet på en lille gul,
lap papir – bliver torsdag 7. juni til virkelighed, når den nye hjertesti i Houlkær bliver
indviet i forbindelse med årets Houlkærløb.
Ideen begyndte så småt at tage form i foråret 2011, da Boligselskabet Viborg – under
arbejdstitlen ”Houlkær-detektiverne” –
inviterede til workshop på Golf-hotellet.
Kvinden bag idéen er Mette Bukhave. Tilflytter fra Århus-kanten og for tiden ansat
i skolefritidsordningen på Houlkærskolen
som en slags forberedelse til lærerstudierne.
Mette Bukhaves idé gik i al sin enkelhed ud
på at få kortlagt en hjertesti, der på samme
tid kunne få flere i Houlkær til at dyrke
motion – og være med til at binde området
sammen.
- Udgangspunktet var, at stien skulle gå fra
Houlkærvænget og gennem nogle af Houlkærs villakvarterer og således være med til
at understrege bredden og mangfoldigheden i området.
- Og så havde jeg da for resten også en idé
om, at der undervejs skulle etableres en lille
sommerfuglehave, der forhåbentlig kunne
fungere som et ekstra lille trækplaster, fortæller Mette Bukhave.
Set i bakspejlet synes hun stort set kun,
hun har mødt udstrakt velvilje og positive
miner, når hun har præsenteret sin idé.
Hvad enten det har været hos Initiativgruppen Houlkær, Viborg Kommune eller
Hjerteforeningens Viborg-afdeling.

Alligevel må hun i dag konstatere, at der er
gået godt et år, fra idéen første gang blev
sat på papir, og til den nu bliver realiseret.
- Og det er da nok noget længere tid, end
jeg oprindeligt havde forestillet mig, erkender Mette Bukhave.
I praksis bliver den nye ”hjertesti” i Houlkær
stort set identisk med den 2,4 kilometers
rute, som mange af områdets motionister
i forvejen kender fra Houlkær-løbet. Dog
med en lille ”sløjfe” ned omkring Nørresø
for de mest entusiastiske vandrere på ”hjertestien”.
Pælene langs ruten har kommunens landskabsafdeling sponsoreret. Hjerteforeningen har sørget for at trykke et passende
antal hjertesti-foldere, som fra 7. juni vil
være at finde i Houlkær Hallen. Nedgravningen af pælene har hallens aktivitetsleder, Jacob Flintholm, og en flok unge
frivillige fra lokalområdet taget sig af. Og
tin-hjerterne på pælene er med stor omhu
og akkuratesse blevet fabrikeret i sløjdlokalet på Houlkærskolen – under kyndig
instruktion af sløjdlærer Flemming Wilkes.
- I og med at det er skoleelever, der har
fremstillet hjerterne, får hjertestien i Houlkær sit helt eget, personlige udtryk.
- Og samtidig kan man så også håbe på,
at eleverne vil være bedre til at passe på
hjertestien efterfølgende, nævner Mette
Bukhave.
”Sommerfuglehaven” ved hjertestien har
hun endnu ikke fundet udvej for at få
19
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anlagt, men skitsetegningerne ligger klar
til, at også den del af projektet før eller
siden kan realiseres.
- Jeg forestiller mig bare, at det skal være
en lille ”oase” med et par bænke og nogle
planter, som i særlig grad tiltrækker som-

merfugle, forklarer Mette Bukhave entusiastisk og målrettet. Opmuntret af den
personlige tilfredstillelse, som det trods alt
har været at se hjertesti-projektet udvikle
sig fra løs strøtanke til konkret virkelighed.

Mette Bukhave fotograferet ved den kommende hjertesti med en prototype på et af de
tinhjerter, som kommer til at pryde pælene langs stien.
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Ikke bare en tilfældig ”knast”
Ny undervisningsfløj på Viborg Gymnasium og HF
forventes at stå klar til brug efter sommerferien
Meget har – rent fysisk - ændret sig i Houlkær gennem de seneste knap 40 år. Næsten
lige bortset fra gymnasiet.
Med sine lyse betonfacader og sit karakteristiske, rustne ”look” har Friis og Moltkes
gymnasiebyggeri fra 1970erne fremstået
som et fast holdepunkt i bybilledet. Alt
imens de omkringliggende grønne marker
gradvist er blevet erstattet af alskens former
for boligbyggeri.
På den baggrund skal der også nok være én
og anden Houlkær-borger, der vantro har
spærret øjnene op, da Viborg Gymnasium
og HF pludselig i efteråret gjorde indhug
i græsplænen ud mod Skaldehøjvej – og
begyndte at gøre anstalter til en større
udvidelse.
Og rektor Lone Ejbye Mikkelsen medgiver
da også gerne, at det gav et lille stik i hjertet, da det i processen blev nødvendigt at
fælde et par af de store træer, der ellers har
fulgt skolen i hele dens levetid.
- Det har helt klart været den største sorg
i forbindelse med byggeriet. Men når først
den nye fløj står klar til brug efter sommerferien, er jeg overbevist om, at der ikke vil
gå ret lang tid, før alle har vænnet sig til
gymnasiets nye udseende.
- Lige siden beslutningen om byggeriet
blev truffet, har vi været meget opmærksomme på, at vi ikke bare ”ville bygge en
knast på”. Ambitionen har lige fra starten
været en udvidelse, som harmonerer med
det oprindelige byggeri – og foreløbig kan
vi kun sige, at resultatet ser ud til at blive

præcis, som vi havde forestillet os dét,
erklærer hun.
Sammenhængende studiemiljø
Nødvendigheden af en permanent udvidelse har længe ”ligget i luften”.
Specielt inden for de seneste fire år har
Viborg Gymnasium og HF oplevet en markant stigning i elevtallet, og efter sommerferien skal skolen således i alt kunne
rumme i alt 950 elever – fordelt på de forskellige årgange.
Som en midlertidig løsning har der i indeværende skoleår været opstillet seks pavilloner rundt omkring på skolens område.
De har til formålet fungeret ganske upåklageligt - men en undervisningsinstitution
samlet under ét tag er nu trods alt at foretrække.
- Som gymnasieskolen har udviklet sig i
dag, er det ikke bare et spørgsmål om at
have tilstrækkeligt med klasseværelser. Det
handler også om at få skabt et sammenhængende studiemiljø, som er attraktivt
for eleverne at opholde sig i.
- Hele den ”gamle” del af Viborg Gymnasium og HF er efterhånden gennemrenoveret, og bl. a. har vi inden for de senere år
fået indrettet en helt ny naturvidenskabelig
- og en ny kreativ afdeling.
- Og nu får vi så også en helt ny fløj, som
i første række er indrettet med henblik på
sprogfagene, fremhæver Lone Ejbye Mikkelsen.
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I det nye auditorium, som Lone Ejbye Mikkelsen og Erik Lund Hansen her kigger ind i, bliver
der siddeplads til i alt 250 personer. Det svarer rundt regnet til en gymnasieårgang – men
andre brugere i lokalområdet er også velkomne til at gøre brug af de nye faciliteter i forbindelse med koncerter, dramaforestillinger og større foredragsarrangementer mv.
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Auditorium åbent for alle
Den nye gymnasiefløj får et samlet areal på
1441 kvadratmeter – fordelt på to etager
– og den samlede pris ventes at komme til
at ligge i nærheden af 20 millioner kroner.
For disse penge får gymnasiet seks nye
klasselokaler med tilhørende studieområder
og – ikke at forglemme – et nyt stort auditorium med plads til 250 personer.
Auditoriet er bevidst dimensioneret, så
det kan rumme en hel gymnasieårgang ad
gangen.
Men også andre brugere i området er særdeles velkomne til at benytte gymnasiets
nye faciliteter, inviterer Lone Ejbye Mikkelsen.
- Vi har i forvejen en del udefrakommende
brugere, der i større eller mindre omfang
gør brug af vores lokaler, men med opførelsen af det nye auditorium kan vi nu forhåbentlig være med til at give området ”Øst
for Søerne” yderligere et løft.
- Auditoriet er permanent udstyret med alle
de nødvendige lyd- og lys-faciliteter, så det
vil umiddelbart være velegnet til koncerter,
større foredragsarrangementer og mindre
dramaforestillinger. Og hvad man i øvrigt
ellers vil kunne forestille sig, nævner Lone
Ejbye Mikkelsen.
Udendørs opholdsrum
Den nye gymnasiefløj er tegnet af arkitektfirmaet Friis og Moltke, som også leverede
tegningerne til det oprindelige ”Viborg
Amtsgymnasium”, og ansvaret for den
praktiske udførelse af byggeriet er lagt i
hænderne på Herning-firmaet JFP Byg.
Oprindeligt havde gymnasiet først regnet
med at kunne tage de nye lokaler i brug
omkring efterårsferien, men nu ser det

glædeligvis ud til, at elever og lærere allerede vil kunne rykke ind i nybyggeriet fra
det nye skoleårs start.
Præcis lige som hovedbygningen vil gymnasiets nye sproglige afdeling være opført i
lys beton og med flader, dækket med cortenstål, der allerede efter 14 dage forventes at antage samme rustne udseende som
resten af uddannelsesinstitutionen.
Udenomsarealerne - derimod - kræver nok
lidt længere tid, før de finder deres varige
udseende, men også de skulle gerne - på
sigt - være med til at bidrage til indtrykket
af et gennemtænkt - og harmonisk – gymnasiebyggeri. I pagt med omgivelserne.
- Planen er, at der på begge sider af den
nye undervisningsfløj skal anlægges nogle
udendørs ”opholdsrum” med bænke i
alternative udformninger.
- Og på den måde kan vi forhåbentlig i
fremtiden få udnyttet arealet ud mod Skaldehøjvej langt bedre, end det har været tilfældet hidtil.
- Som det er i dag, opholder eleverne sig
typisk på den anden side af bygningen, når
de trækker udenfor i frikvartererne. Hvorimod græsplænen foran gymnasiet typisk
ligger ubenyttet hen, bemærker Lone Ejbye
Mikkelsen.
Hun bebuder i øvrigt allerede nu, at der i
løbet af efteråret vil blive afholdt et åbent
hus-arrangement, så alle interesserede kan
få mulighed for at tage den nye fløj – og
Viborg Gymnasium og HF som helhed –
lidt nærmere i øjesyn.
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”Åbent hus” blev en stor succes
Omkring 50 interesserede brugte en eftermiddag på at se sig omkring i Houlkærvænget
- Vi kan kun sige, det blev en succes. Vi
havde slet ikke turdet håbe på så stort et
fremmøde.
Ulla Jørgensen fra Boligselskabet Viborgs
udlejningsafdeling lægger ikke skjul på sin
begejstring, efter at boligselskabet torsdag
26. april forsøgte sig med at holde åbent
hus i Houlkærvænget.
I to timer fra kl. 14-16 var der åbne døre på
adressen Odshøjvej 30, 2. tv., og omkring
50 interesserede benyttede lejligheden til
at se sig om i den møblerede lejlighed, der
til daglig fungerer som fast tilholdssted
for Den Internationale Familiehøjskole og
Viborg Kommunes fremskudte jobcenter.
- Mange af de fremmødte var tydeligvis
positivt overraskede over, hvor velindrettede og lyse lejlighederne i Houlkærvænget
er – og hæftede sig bl. a. også ved de store
og dejlige altaner.
- Og ikke mindst var de besøgende glade
for, at vi i det hele taget holdt åbent hus, så
de fik muligheden for at se og fornemme,
om Houlkærvænget i fremtiden kan være
noget for dem.
- På den baggrund er det garanteret ikke
sidste gang, vi forsøger os med sådan et
åbent hus-arrangement, fastslår Ulla Jørgensen, som er overbevist om, at fremstødet også nok skal kaste et antal nye
lejeaftaler af sig.
Baggrunden for boligselskabets utraditionelle markedsførings-initiativ var netop, at
der i en periode har stået rigeligt mange
lejligheder tomme i Houlkærvænget.
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Ud af de i alt 504 lejeboliger i Houlkærvænget var der i april knap 30, som bare
stod og ventede på, at nye lejere skulle
flytte ind.
Det er i sagens natur ikke nogen ideel situation - set fra et udlejer-synspunkt – og
derfor har Boligselskabet Viborg også været
nødt til at tænke i nye baner i bestræbelserne på at trække nye beboere til.
- Specielt i oplandet tror vi, der er mange,
der måske ikke er helt opmærksomme på,
hvor attraktive lejlighederne i Houlkærvænget i realiteten er.
- Derfor gjorde vi også forholdsvis meget
ud af at forhånds-annoncere åbent husarrangementet i oplands-aviserne rundt
omkring Viborg. Og vi mener det faktisk,
når vi i vores annoncer skriver, at lejlighederne i Houlkærvænget er ”byens bedste
lejeboliger”. Huslejen taget i betragtning.
- Lejlighederne er generelt fantastisk velindrettede og i supergod stand, lyder det
med stor overbevisning fra Ulla Jørgensen.
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Søger du tryghed, fleksiblitet og fællesskab
Flyt i almen bolig - vi har boliger til alle!

Hvis du er interesseret - så se nærmere på
www.boviborg.dk eller kontakt os på:
Telefon 86 62 41 56
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Ny generation af løbere på vej
Houlkær Løb og Motions nye børneafdeling er på kort tid
vokset fra 20 til næsten 40 løbere
100 løbere i alt – inden sommerferien.
Det forekommer ikke som noget helt urealistisk mål for Houlkær Løb og Motion,
som stille og roligt er på vej til at markere
sig som en af de største idrætsafdelinger i
området. Seneste skud på stammen er børneløbeklubben, der blev etableret her i foråret, og som indtil videre tæller løbere fra
2. til 6. klassetrin.
Børneklubben træner fast hver tirsdag
eftermiddag fra kl. 15 til 16.
I starten samlede træningen op imod 20
løbeglade børn, og i løbet af foråret er flere
kommet til, således at børneafdelingen
under Houlkær Løb og Motion nu i alt kan
mønstre knap 40 unge løbere.

- Nogle løber 2,5 kilometer, mens andre
løber 4 kilometer, men først og fremmest
går træningen ud på, at vi skal have det
sjovt – samtidig med at vi motionerer, forklarer Jacob Flintholm, som sammen med
junior-træner Julie Runge Laursen står i
spidsen for aktiviteterne i børneløbeklubben.
Ikke mindst pigerne er talstærkt repræsenteret i flokken af unge løbere i Houlkær.
Målsætningen med løbetræningen er bl. a.
at kunne gøre en god figur i Houlkær-løbet
7. juni, men en pæn del af børneløberne
fra Houlkær stiller sandsynligvis også til
start i årets udgave af Søndersøløbet.

Iført deres nye, smarte løberdress vil børneløberne utvivlsomt komme til at sætte et markant
præg på Houlkærløbet 7. juni – og sandsynligvis også på Søndersøløbet ugen før.
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Houlkær-løb med nye facetter
I år er det også ambitionen, at de ældste - og de yngste - skal med ud at motionere
Som et andet Kinderæg får Houlkærløbet
2012 ikke bare én – men hele tre dimensioner:
Et fælles motionsarrangement for lokalområdets ældste og yngste i dagtimerne.
Et børneløb med forudgående zumbaopvarmning under ledelse af zumbainstruktør Susanne Knudsen fra Movitaz.
Og endelig et voksenløb med ruter på hhv.
5 og 10 kilometer – krydret med den officielle indvielse af Houlkærs nye hjertesti.
Det er i hvert fald den erklærede ambition, inden årets udgave af Houlkær-løbet
skydes i gang torsdag 7. juni.
Særligt fællesarrangementet for de
lokale børnehaver og ældrecentre er som
udgangspunkt lidt af et eksperiment, men
løbsarrangør og aktivitetsleder i Houlkær
Hallen, Jacob Flintholm, krydser på forhånd fingre for, at institutionerne i området vil tage godt imod de invitationer, han
har sendt ud pr. mail.
- Det kunne da være rigtig sjovt, hvis vi i
år kunne få alle aldersgrupper med i Houlkærløbet. Og set fra min stol må det da
også kunne være en sjov oplevelse – både
for børnehavebørnene og de ældre, påpeger han.
Ansats til folkefest
I forbindelse med selve Houlkær-løbet om
aftenen er der i år indlagt en hel times
interval mellem det korte børneløb – og
løbet på de to længste distancer.
Det kan umiddelbart synes som lang tid,

medgiver Jacob Flintholm – men alternativet er, at det går som i fjor, hvor ingen
rigtig registrerede, at de hurtigste af børneløberne kom i mål – og det vil ifølge
løbsarrangøren være både synd og skam.
I øvrigt ser han ikke den store risiko for, at
forældrene kommer til at stå og kede sig,
mens poderne er ude at løbe.
I målområdet vil der både være musik – og
mulighed for at købe grillmad og sandwiches – og i det hele taget vil der i år blive
gjort endnu mere for at markere Houlkærløbet som årets (måske?) største folkefest i
lokalområdet.
Vandrestatuetter på højkant
Selve løberuten kommer også til at gennemgå en mindre forandring i år.
Rundstrækningen ved Houlkær Hallen er
oprindelig kun på 2,4 kilometer, men rigtige motionsløbere er grundlæggende ikke
meget for decimaler.
De foretrækker ”runde” kilometertal, så
tiderne nemmere lader sig sammenligne.
- Så derfor vil jeg i år forsøge at lave en
lille, ekstra 100 meters sløjfe, så løberuterne kan blive på 2,5, 5 og 10 kilometer,
forklarer Jacob Flintholm.
Til de hurtigste løbere på hver distance
vanker der i år – for første gang - en lille
vandrestatuette, hvor de forskellige vindere
i fremtiden kan se frem til at få deres navne
indgraveret.
- På den måde kan vi forhåbentlig få skabt
lidt ekstra prestige omkring dét at deltage
27

HOULKÆR HALLEN
i Houlkær-løbet. Uden at der af den grund
slås skår i løbets tradition som et folkeligt
motionsarrangement, hvor alle kan deltage,
bemærker Jacob Flintholm.
Udover vandrestatuetterne vil der som sædvanligt stå et større antal lodtrækningspræmier på højkant til løbsdeltagerne.
Og så er der i øvrigt i år udsigt til, at Houlkær-løbet bliver foreviget af et filmhold fra
Medieskolerne. Så deltagerne måske ved

lejlighed kan få lejlighed til at gense det
stolte øjeblik, da de krydsede målstregen en
hårsbredde foran naboen….
I fjor stillede 760 løbere til start ved Houlkær Hallen – det højeste antal i nyere tid.
I betragtning af den intense løbeaktivitet,
der dagligt udvises på stierne i området mon så ikke, der skulle være en ganske god
chance for, at deltagerantallet får endnu et
lille nøk opad i 2012???

Fire timer ”med knald på”
Unge ”Idræt+”-kursister står bag, når det 8. juni går løs med zumba og streetfodbold
Godtnok er Houlkær Festuge officielt aflyst
i år – men det er på ingen måde udtryk for,
at aktiviteterne i lokalområdet ligger brak i
ugerne op til sommerferien.
Et ganske glimrende eksempel på dét er
et kombineret zumba- og streetfodboldarrangement på udendørs arealerne ved
Houlkær Hallen fredag 8. juni.
Aktivitetsdagen kommer til at strække sig
over i alt fire timer – fra klokken 14 til 18 –
og vil forhåbentlig vise sig at have appel til
en god del af den lokale ungdom i aldersgruppen fra 3. til 8. klasse.
Samtidig bliver arrangementet lidt af en
ilddåb for de 18 unge træner-aspiranter,
som siden januar har været i gang med DGI
Midtjyllands ”Idræt+”-lederuddannelse i
Houlkær.
- De skal i praksis lære, hvad det indebærer at stå for sådan et arrangement:
eksempelvis at skaffe gæsteinstruktører og
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organisere præmier, forklarer kursusleder
og aktivitetsleder i Houlkær Hallen, Jacob
Flintholm.
Arrangementet skydes i gang med en times
intens zumba-aktivitet under ledelse af
Susanne Knudsen, der mens Movitazmakkeren, Sara Rosborg, er på barselsorlov, også står i spidsen for den ugentlige
zumba-træning i Houlkær Hallen.
Efter at deltagerne i aktivitetsdagen således
har fået sved på panden og varme i kroppen, fortsætter løjerne med et tre timers
åbent street fodbold-stævne, hvor der står
flotte præmier på højkant til vinderne.
Undervejs vil der for både zumba-udøvere
og fodboldspillere være mulighed for at
styrke sig med saftevand og kage, og i det
hele taget er der lagt op til et arrangement,
hvor der både vil være plads til det sportslige – og til det sociale.

HOULKÆR BIBLIOTEK

Kendt ansigt er forsvundet fra
Houlkær Bibliotek
Som mange af vores onsdagsgæster nok
allerede har opdaget, så er bibliotekar
Vibeke Lorentzen gået på efterløn. Vibekes
stilling er blevet slået op, men indtil sommerferien vil der komme forskellige afløsere.

Vibeke vil selvfølgelig stadig komme meget
på Houlkær bibliotek, men nu som gæst.
Der er også læsekredsen, som skal ”plejes”.
De gode diskussioner og samværet om
bøgerne, er noget jeg nyder meget siger
Vibeke, så det er dejligt, at der nu også
bliver mere tid til at læse!

Vibeke har en lang karriere bag sig. Det er
32 år siden hun blev færdiguddannet på
Biblioteksskolen i Ålborg.
Inden Vibeke kom til Viborg Bibliotekerne
var hun ansat i forskellige vikariater, men
blev fastansat her i 1987.
Det er blevet til mange forskellige tjenestesteder: Vibeke har været bibliotekar på
sygehuset indtil den service blev nedlagt,
derefter bibliotekar på sygeplejeskolen. Hun
har haft vagter alle 9 lokalbibliotekerne i
Viborg kommune, har prøvet alle bogbusruterne, har arbejdet både i børne- og voksenbiblioteket og hun har siden 2004 haft
en fast dag på Houlkær bibliotek.
Men nu har Vibeke fået lyst til at gå på
efterløn. Hun vil helt sikkert ikke komme til
at kede sig, for hun har mange interesser.
Der bliver mere tid til de forskellige kreative
sysler: smykkefremstilling, papirflet, filtning, kort af teposer og meget andet.
Sommerhuset vil nok også blive flittigt
benyttet, og Vibeke har planer om at rejse
til fjerne steder sammen med sin mand –
der er stadig eksotiske rejsemål, som de
endnu ikke har besøgt.

Som mange af vores onsdagsgæster nok
allerede har opdaget, så er bibliotekar
Vibeke Lorentzen gået på efterløn.
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Anbefalinger til hængekøjen
Hvis man ikke er til mord og blod, men
foretrækker en hyggelig og glad læseoplevelse er her et par forslag.

overvinde svære forhindringer. Historien
er fortalt med vidunderlig britisk lune og
underspillet humor.

Helen Simonson: Majorens sidste forelskelse:
Den aldrende enkemand Ernest Pettigrew
lever et stille, ukompliceret liv i en lille,
engelsk landsby. Hans liv tager en ny drejning, da han udvikler et varmt venskab
med den pakistanske enkefru Mrs. Ali, som
han har overraskende meget til fælles med.
Følelserne vokser, men det er ikke alle, der
synes, at det er en god ide!

Torgny Lindgren: Norrlands Akvavit:
For 50 år siden omvendte den nu 83-årige
vækkelsesprædikant 416 sjæle i en lille by i
Västerbotten. Nu har han selv mistet troen
og vender tilbage for at ”omomvende” de
frelste. Der er kun to tilbage, og de er ikke
lige til sinds at opgive troen igen!
Det er en vidunderlig humoristisk beretning
om rigtige mennesker og deres måde at tilpasse troen til livet – fængslende, overraskende, boblende – og skør.

En hjertevarm og skøn roman om kærlighed i en sen alder – en kærlighed der skal

God sommer!
Kirsten Nørgaard

Sommerferie på
Houlkær Bibliotek

Nethood –
Learn to do IT!

Biblioteket holder som sædvanligt
lukket i hele juli måned.
De materialer, som man låner i juni
måned, skal derfor først afleveres til
august – hold øje med afleveringsfristerne på dine kvitteringer og få evt.
hjælp af personalet til at rette datoerne,
hvis de ikke er skubbet til august.

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.

Vi ønsker alle vores brugere en god
sommer!
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Bibliotekets IT-medarbejder er klar til
at hjælpe dig: Mandage kl. 14 – 16 og
onsdage kl. 10 - 13

HOULKÆRSKOLEN

NYT FRA SKOLEN
Planlægningen af næste skoleår er i fuld
gang. Timefordelingsplanen, som fastlægger hvor mange timer, der er tillagt de
enkelte fag på de forskellige årgange, er
udarbejdet og godkendt af skolebestyrelsen.
Næste led er fagfordelingen, som fastlægger, hvilke lærere, der skal undervise i hvilke
fag på de forskellige årgange. Det sidste led
er skemalægningen, hvor placeringen af
timerne fastlægges.

Sidste skoledag underholder 9. årgang traditionen tro os alle med forskellige indslag.
Underholdningen finder sted i forbindelse
med en fællestime i Houlkær Hallen først
på formiddagen. Herefter er der karamelkastning på skolen.

Forsøget med en anden form for placering
af konfirmationsforberedelsen har været en
succes, så den afprøvede form fortsætter.
Konfirmationsforberedelsen finder sted dels
en hel uge og dels 13 gange á 2 lektioner.

Skolen er i gang med at gennemgå skolens APV (arbejdspladsvurdering). Først
udarbejdes en handleplan for det fysiske
område, (bygningsmæssige forhold), herefter fokuseres på det psykiske arbejdsmiljø
for skolens ansatte.

Indskolingen af elever til kommende 0.
årgang er i gang. Der afholdes prøveskoledag og informationsmøde i løbet af den
kommende måned. Der er indskrevet 84
elever til kommende 0. årgang.
Det interne budget, som fastlægger, hvor
meget vi anvender på de forskellige fagområder, er udarbejdet og godkendt i bestyrelsen. En del af budgettet anvendes til
digitale lærermidler og IT-udstyr.
De skriftlige prøver for 9. årgang er veloverståede. I år er der gennemført skriftlig
prøve i dansk, matematik, engelsk og tysk.
Sidste skoledag for 9. årgang er torsdag
den 31. maj 2012. Umiddelbart herefter
påbegyndes de mundtlige prøver.

Onsdag den 27. juni 2012 afholdes farvelaften for 9. årgang og deres forældre.
Denne aften markeres, at skolegangen på
9. årgang er afsluttet.

3 nye medlemmer er, som følge af ”forskudt” valg, valgt til skolebestyrelsen pr. 1.
august 2012. Hvert andet år er henholdsvis
3 og 4 medlemmer på valg. Denne gang
har 3 medlemmer været på valg. Forskudt
valg sikrer en kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.
Valget foregik som fredsvalg, hvilket vil
sige, at der var enighed om en prioriteret
valgliste.
Skolebestyrelsen har godkendt et nyt trivselssæt for skolen. I trivselssættet fastlægges hvilke forudsætninger, der skal være til
stede, for at den enkelte har god trivsel.
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Houlkærløbet finder sted torsdag den
7.juni 2012. Skolen og Houlkær Hallen står
bag arrangementet, som henvender sig til
alle aldersgrupper. Der løbes på 3 distancer.
Jacob Flintholm er ansvarlig for at tilrettelægge løbet.
Sidste skoledag før sommerferien er
fredag den 29. juni 2012. Alle klasser
møder kl. 8.15-11.00. De to første timer
foregår i klassen eller klyngen.
Der er fællestime i Houlkærhallen kl.
10.10 –11.00.
SFO har åbent som normalt om morgenen
og herefter åbent fra kl. 11.00-13.00.

Første skoledag efter ferien er mandag
den 13. august 2012. Her mødes til
normal skoletid kl. 8.15.
Kl. 9.15 – 9.45 er der fællestime i Houlkærhallen.
De nye børnehaveklasser møder kl.
10.15-11.45 i Myretuen.
SFO har åbent som normalt.
Skolens kontor har åbent i uge 27 fra kl.
9.00-14.00.
Kontoret åbner igen mandag den 6. august
2012 kl. 9.00. Resten af ugen holder kontoret åbent fra kl. 9.00-14.00.
SFO har ferielukket i ugerne 28, 29, 30.
Ole Birch
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HIF = Houlkær Idræt og Fritid
Fusion mellem hal og idrætsforening er tæt på at falde på plads – men der er stadig
enkelte ”knaster” tilbage
Forkortelsen ”HIF” kommer i fremtiden
ikke til at stå for Houlkær Idrætsforening –
men i stedet for ”Houlkær Idræt og Fritid”.
Det er en af de foreløbige konklusioner,
efter at repræsentanter for Houlkær Hallen
og Houlkær IF nu i et par måneder har
arbejdet målbevidst frem mod en sammenlægning af de to organisationer.
I princippet er alle parter enige om, at
det vil være en fordel for alle parter at få
begrænset den lokale ”idræts- og fritidsadministration” og derved få frigjort flere
kræfter til det praktiske arbejde på træningsbanerne – og i forhold til de unge.
Men derfra – og så til at få fusionen strikket endeligt på plads – har der alligevel
været et pænt stykke vej at gå.
Først har idéen skullet principgodkendes på
hallens ordinære repræsentantskabsmøde –
og på idrætsforeningens ordinære generalforsamling i marts.
Efterfølgende har udkastet til vedtægter
været igennem en større sproglig ”vridemaskine”, inden de onsdag 16. maj blev
præsenteret for en lille, sluttet skare på en
ekstraordinær generalforsamling i Houlkær
Idrætsforening.
Torsdag 24. maj forventes fusionsplanerne
at blive endeligt godkendt på endnu en
ekstraordinær HIF-generalforsamling og på
et ekstraordinært repræsentantskabmøde i
Houlkær Hallen – og om alt går vel, skulle
den nye, fælles organisation ”Houlkær
Idræt og Fritid” dermed gerne være en realitet engang i starten af juni.

- Som vi ser dét i HIF-bestyrelsen er der
stadig enkelte små ”knaster”, vi mangler
at få snakket på plads, men der er på den
anden side ingen vej tilbage.
- Vi har reelt allerede besluttet os for at
nedlægge Houlkær Idrætsforening, som vi
kender den, så hvis fusionen med hallen –
mod al forventning – skulle vise sig at falde
til jorden. Ja, så står vi i realiteten fuldstændig på bar bund, forklarer den snart
afgående HIF-formand Henning BruunSchmidt.
Repræsentantskab på slankekur
Et af de punkter, der gav størst diskussion på idrætsforeningens ekstraordinære
generalforsamling 16. maj, var sammensætningen af Houlkær Idræt og Fritids
repræsentantskab.
I det foreløbige udkast til vedtægter var
der lagt op til, at repræsentantskabet skulle
bestå af 21 medlemmer: ni fra den gamle
idrætsforening, tre fra Initiativgruppen
Houlkær, seks fra skolebestyrelsen og tre
fra Fritidsgården.
21 personer er – efter idrætsforeningens
opfattelse – lige i overkanten i en situation, hvor hele øvelsen netop går ud på
at ”slanke” den organisatoriske struktur i
området.
Og den skitserede fordeling af pladserne i
repræsentantskabet finder idrætsforeningen – som udgangspunkt – heller ikke helt
rimelig.
- Med bare ni repræsentanter ud af 21
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kommer vi reelt i den situation, at vi som
repræsentanter for de idrætsaktive ikke kan
bestemme noget som helst, lød det med en
vis bekymring fra både basketudvalgsformand Mikkel Åris og fodboldudvalgsformand Palle Kjær Laursen.
Udspillet fra det ”gamle” Houlkær IF er
derfor, at repræsentantskabet for Houlkær Idræt og Fritid skæres ned fra 21 til
14 medlemmer: to fra initiativgruppen, tre
fra skolebestyrelsen, to fra Fritidsgården og
syv repræsentanter for de lokale idrætsudøvere.
- Og samtidig skal vi så naturligvis have
indføjet en passus i vedtægterne om, hvordan vi agerer i tilfælde af stemmelighed,
påpeger Henning Bruun-Schmidt.
Økonomisk udestående
Et andet springende punkt for idrætsforeningen - på tærsklen til fusionen med
Houlkær Hallen - er, hvordan man rent
regnskabsteknisk får sat punktum for føljetonen om HIFs skrantende tennisanlæg.
Efter i mange år at have været en økonomisk ”møllesten” om idrætsforeningens
hals, er tennisafdelingen nu helt nedlagt.
I yderste konsekvens kan dét betyde, at de
øvrige delforeninger kan blive ”tvunget til”
at afskrive de ganske store beløb, som de
igennem årene har været med til at poste i
klubbens tennisafdeling.
- Og dét synes vi ganske enkelt ikke, vi
kan forsvare, hvis vi også i fremtiden skal
fremstå som troværdige i forhold til vore
sponsorer i basketballafdelingen: at deres
penge nu i realiteten kan risikere at ende i
”et stort, sort hul”, anførte Mikkel Åris.
En nødløsning i den aktuelle situation
kunne evt. være at bringe restgælden i ten34

nisanlægget ud af verden – én gang for alle
– gennem en ekstraordinær kontingentforhøjelse.
En anden oplagt model kunne – set med
idrætsforeningens øjne - være, at tennisbanerne og det tilhørende klubhus slet og ret
opsluges i den nye underafdeling ”Hal og
drift”. Som en del af de samlede idræts- og
fritidsfaciliteter i Houlkær.
- Under alle omstændigheder er det et
spørgsmål, som vi ikke slipper for at tage
stilling til i forbindelse med sammenlægningen af hal og idrætsforening.
- Andet kan jeg ganske enkelt ikke forsvare
over for mit bagland i basketballafdelingen, lød det fra Mikkel Åris på den ekstraordinære HIF-generalforsamling 16. maj.
Allerbedst vil det naturligvis være, hvis det
pludselig skulle lykkes at få tennisanlægget
afhændet til anden side. Måske endda til
en fornuftig pris.
Og rent faktisk forekommer det – i den
aktuelle situation – slet ikke så urealistisk,
oplyser Henning Bruun-Schmidt.
- Foreløbig er to interesserede parter inde i
billedet, og bl. a. har tennisklubben i Overlund henvendt sig – og bedt et entreprenørfirma komme med en teknisk vurdering
af tennisanlægget her i Houlkær, nævner
den nu snart fhv. HIF-formand med en vis
forhåbning i stemmen.
Følg det videre forløb frem mod Houlkær
og Fritid-fusionen på www.houlkaerportalen.dk

HOULKÆR KIRKE

Arrangementer
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 mm. 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: 6. september

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:
8. Juni, 22. Juni, 6. Juli, 20. Juli, 3. August, 17. August, 31. August, 14. September.
(6. juli og 20. juli er der sommerkaffe og det afholdes kl. 19.30.)
Hvis man vil køre med kirkebussen til og fra Houlkær Kirke, så husk tilmelding til sognemedhjælper Tove Kallestrups telefon: 20 86 11 58 eller til kirkekontoret på 86 67 40 88
senest på selve dagen inden kl. 12.00
Prisen for aftens mad er kr. 30,-
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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.
Sommerlukket fra og med Kristi Himmelfartsdag den 17. maj til og med august.
Første gang vi mødes igen er torsdag den 6. september kl. 10.00.

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.
Sommerlukket i juli og august.
Første gang vi mødes igen er mandag den 3. september kl. 10.15.

Koncerter og musikgudstjenester
Søndag den 3. juni kl. 19.30
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Sommerkoncert med Houlkær Kirkes Børnekor, Pigekor
og Voksenkor under ledelse af Jens Chr. Hansen, akkompagneret på klaver og orgel af Signe Buch Ladehoff.

HOULKÆR KIRKE
Sommer-meny
Torsdag den 14. juni kl. 10.30 - 13.00.
Når Forår bliver til Sommer: under dette tema mødes vi i kirkerummet.
Børn fra børnehaven Unoden vil optræde for os ca. et kvarter. Efterfølgende vil vi høre om
årstidens fester og traditioner m. m. og synge nogle af de skønne sange og salmer, der hører
denne tid til. Desuden vil der være ting at kigge på, så der vil blive god mulighed for at
komme i rigtigt sommerhumør!
Kl. 11.30 serveres middag i kirkens lokaler.
Arrangementet koster 30.00 kr.
Tilmelding senest tirsdag d. 12. juni kl. 12.00 til Tove Kallestrup 2086 1158 eller til kirkekontoret 8667 4088.
Kirkebil kan bestilles ved tilmelding.
Her er gode adgangsforhold for både kørestole og stiletter.

Udflugt til Christianskirken, Fredericia
31. maj kl. 9.30 – ca. 17.00 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 Virklund 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 én gang om året 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, når det kommer til at formidle kristendom 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

Open Air gudstjeneste
Onsdag den 30. maj kl. 17. 00
fejre vi foråret med en udendørs gudstjeneste i "gryden" bag kirken.
Gudstjenesten er tilrettelagt for hele familien og KFUK spejderne medvirker.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning.

TAK
Tak til alle, der på den ene eller den anden måde støttede Houlkær Kirkes forårsmarked
Lørdag den 24. marts blev der afholdt forårsmarked her i kirken.
Det var - som altid - en festlig dag med stor aktivitet og mange glade mennesker, og da
dagen var omme og pengene talt sammen, var der et overskud på mere 27.000 kr.
Sammenlagt med adventsmarkedets overskud, som nørklegruppen stod for i 2011, var der
over 31.000 kr. som nu er blevet fordelt mellem Kirkens Korshærs Varmestue i Viborg, et
center for mødre med børn i Centralafrika, De Grønne Pigespejdere, som holder til i Kirkens
kælder, kirkens kor, samt kirkens julehjælp, der giver støtte til økonomisk dårligt stillede
familier med børn her i Houlkær.
Vi er meget glade for, at forårsmarkedet kan blive ved med at give så stort et overskud, og
det kan det kun fordi, der er mange glade hænder, der samarbejder, fordi, der er mange,
der betænker markedet med gaver af forskellig art og så - naturligvis - fordi, der på selve
dagen er mange, der kommer og slår en handel af i en eller flere af de mange forskelligartede boder. Tusind Tak!
Tove Kallestrup
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Gudstjenester

HOULKÆR KIRKE

Juni

August

Søndag den 10. juni kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 12. august kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 17. juni kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 19. august kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 24. juni kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 26. august kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 3. juni kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 5. august kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Juli

Søndag den 1. juli kl. 10.30
Karsten Høgild
Søndag den 8. juli kl. 10.30
Karsten Høgild
Søndag den 15. juli kl. 10.30
Kirsten Greve
Søndag den 22. juli kl. 10.30
Lotte Martin Jensen
Søndag den 29. juli kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

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...
30/5 kl. 17.00
31/5 Kl. 10.00
31/5 kl. 15.30
1/6
kl. 16.00
2/6
kl. 10-14
3/6
fra kl. 11
3/6
Kl. 19.30
7/6
fra kl. 18
8/6
kl. 14-18
14/6 kl. 10.30-13
14/6 hele dagen
29/6 kl. 10.00

Open Air-gudstjeneste. Houlkær Kirke
Udflugt for at se på kirkekunst – Houlkær Kirke.
Børnehaven Hobbitten optræder med musik fra alverdens lande på torvet.
Koncert med Get2gether-koret og elever fra Viborg Gymnasium og HF
”Den allersidste bogbyttedag”. Houlkær Bibliotek
Zumba-event med bl. a. Michael Olesen fra ”Vild med dans”. Houlkær Hallen.
Sommerkoncert med Houlkær Kirkes kor.
Houlkær-løbet 2012 – og officiel indvielse af den nye hjertesti i Houlkær.
Aktivitetsdag for aldersgruppen 3.-8. klasse med zumba og street-fodbold.
”Sommer-meny” og optræden af børn fra børnehaven ”Unoden”.
Åbningsfest i Houlkærs nye Fakta-butik. Houlkær-centeret
Dimissionsfest for årets studenter. Viborg Gymnasium og HF.
Babysalmesang i Houlkær Kirke:
Alle mandage fra kl. 10.15
Ferielukket i Juli og August
Kirkesang og bevægelse for småbørn i Houlkær Kirke:
Alle torsdage kl. 10.00
Ferielukket i Juni, Juli og August
Åben Familie i Houlkær Kirke:
8.6, 22. 6.7, 20.7, 3.8, 17.8, 31.8., 14.9.
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