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LEDER

Så er det nu, I skal lette bagdelen,
fodboldforældre - Lige nu!
Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

Fremtiden for Houlkær IF og børnefodbold i Houlkær er uvis. Arbejdshestene Dorte Sigvardsen og Michelle
Poulsen ønsker at give depechen videre til nye kræfter, som skal tegne Houlkær IF i de kommende år.
Dorte og Michelle har lagt et kolossalt arbejde i foreningen de seneste mange år, og de fortjener at
gå fra borde uden at være nervøse for, om klubben har en fremtid. Det er ikke fair, at de efter deres
utrættelige og årelange indsats skal se det hele smuldre mellem fingrene på… ja på hvem? Det er netop
det, der er problemet.
Mange foreninger er udfordret, når bestyrelsesposter skal besættes, og det gør sig i høj grad også gældende for Houlkær IF. I den optimale verden havde bestyrelsen bestået af seks-otte personer, men kun
fire har trukket læsset i Houlkær, og gennem de seneste fem-seks år er det primært Dorte og Michelle,
der har været foreningens blæksprutter. Og det har de gjort fantastisk. Lad os sende dem ”på pension”
med et smil og visheden om, at en ny bestyrelse er klar til at trække i arbejdstøjet. Det fortjener de.
Jeg er selv fodboldtræner i Houlkær IF og kommer generelt meget i klubben, i hallen, på anlægget.
Dermed kan jeg også med egne øjne konstatere, at det ikke er fordi, der mangler forældre omkring
klubben. Så folkene er der altså.
Det er nu, I skal træde til og vise, at I er klar til at lægge en indsats i den klub, hvor jeres eget barn
spiller. Det handler om engagement og involvering. Det handler om at yde en lille indsats for det store
fællesskab. Det er ikke noget, man kan betale sig fra.
Så kære fodboldfar. Kære fodboldmor. Kære forældre til børn fra U6-holdet og opad: Houlkær IF har
brug for dig. Det er nu, du skal lette bagdelen og melde dig til tjeneste. Jo flere, der er klar til at tage en
tørn, jo lettere bliver det at overskue opgaven.
Måske tænker du, at du kan da ikke sidde i bestyrelsen. Det har du hverken tiden eller
erfaringen til. Lad mig fortælle dig en hemmelighed: Det har størstedelen af de andre
forældre heller ikke.
Ansvaret er lige så meget dit, som det er din sidemands.
Og tro mig - det med frivilligt arbejde er faktisk en velsignelse og byder på masser af
gode oplevelser. Så hold dig ikke tilbage. Der er brug for dig lige nu.
Og næste gang, du ser Dorte eller Michelle, så giv dem et klap på skulderen og
sig dem tak for indsatsen. De har bragt Houlkær IF til, hvor klubben er i dag.
De har knoklet for, at dine og mine børn har haft et godt og trygt sted at
spille fodbold. En uvurderlig indsats har de ydet.
Tak. Tusind, tusind tak.
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Borgmester Ulrik Wilbek var mand for at svinge saksen ved indvielsen af den nye Houlkær
Pumptrack 3. september. Samtidig mere end antydede borgmesteren, at der også snart
kommer til at ske noget på den anden side af hallen. - Men det kan vi komme tilbage til en
anden gang, sagde Ulrik Wilbek – med klar henvisning til en kommende hal 2 i Houlkær.

Fra vision til virkelighed
på knap syv år
Borgmester indviede Houlkærs nye asfalterede pumptrack, som allerede nu har vist sig at være
lidt af et ”hit”.
Af Kim Juhl Andersen

Det skulle have været den helt store folkefest med 600-700 Houlkær-løbere som tilskuere, pølser på grillen
og fadøl på hanerne…
I stedet blev det i disse corona-tider en noget mere eksklusiv skare, der på en overskyet og halvkølig 3.
september-aften var med til at indvie den nye Houlkær Pumptrack ved Houlkærhallen: En 880 kvadratmeter stor, asfalteret BMX-, løbehjuls- og skateboard-bane, som allerede nu tegner til at blive et populært
samlingspunkt for den lokale ungdom.
Borgmester Ulrik Wilbek stod for at klippe snoren over til det nye anlæg - og satte dermed kronen på et
værk, der har været næsten syv år undervejs.
Så lang tid er der gået, siden den tidligere OL-deltager og BMX-elitekører Henrik Baltzersen som daværende klubmedarbejder i Klub ”Gården” første gang lancerede idéen om en asfalteret BMX-bane i Houlkær.
- Jeg ved fra mig selv, hvor meget sporten har betydet for mig socialt, og jeg er overbevist om, at hvis vi får
en asfalteret bane lige her midt i Houlkær, hvor de unge er, så vil den kunne skabe en masse fællesskab og
netværk, lød det dengang – ganske forudseende - fra Henrik Baltzersen i en artikel i Houlkær Nyt.
5
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Rektor Lene Klemensen Gade, Viborg Gymnasium og
HF, benyttede lejligheden til at få en snak med nogle
af sine – måske – kommende elever ved indvielsen
af den nye Houlkær Pumptrack.

Lokalpolitiker Marianne Åris Andersen og klubleder
Gitte Scharf Gaml har begge været aktivt involveret
i pumptrack-planerne i Houlkær omtrent fra starten.
Her bliver de på indvielsesdagen interviewet af
folkebladets Dorte Søgård Schou.

Den nye Houlkær Pumptrack er anlagt af det lokale
énmands-firma Falles Sti- og Sporbyg v. Anders
Fallesen. Her har firmaet ved hjælp af en drone fået
fotograferet den 880 kvadratmeter store asfalterede
BMX-bane, som den tager sig ud fra oven.

Ideen om en asfalteret BMX-bane i
Houlkær blev oprindeligt fostret af den
tidligere OL-deltager og BMX-eliteudøver
Henrik Baltzersen. Han kunne desværre
ikke selv være til stede ved den officielle
indvielse, men er her fotograferet ved
præsentationen af planerne tilbage i 2014.
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Idémanden fik hurtigt sin chef i Klub ”Gården”, Gitte Scharf Gaml, engageret i projektet, og det nu tidligere
socialdemokratiske byrådsmedlem, Marianne Åris Andersen, var heller ikke sen til at bakke op.
- Banen vil få en helt fantastisk placering i området – og ligger fint i forlængelse af den store integrationsindsats, som i forvejen udfolder sig i Houlkær. Så selvfølgelig er det lige præcis her, den skal ligge, var
S-politikerens spontane reaktion på Pumptrack-planerne tilbage i 2015.

Arbejdsgruppe spredt for alle vinde
I mellemtiden har Henrik Baltzersen fået nyt job på Lyshøjskolen. Gitte Scharf Gaml er flyttet over på den
anden side af Randersvej til Klub Toften, og Marianne Åris Andersen blev ikke genvalgt til byrådet ved
kommunalvalget i 2017.
To andre af de oprindelige medlemmer af arbejdsgruppen, skoleinspektør Ole Birch og Tonie Holmberg fra
Det Boligsociale Fællessekretariat, har heller ikke længere deres daglige gang i området, og under mere
uheldige omstændigheder kunne det sagtens have betydet dødsstødet for visionen om ”Move om Wheels”,
som projektet fra starten blev kaldt.
Tovholder Gitte Scharf Gaml holdt imidlertid stædigt fast i Henrik Baltzersens idé og fortsatte med at søge
penge hjem.
- Projektet er i bund og grund så godt, at det ville have været synd og skam, hvis det hele bare var smuldret
mellem hænderne på os.
- Og samtidig følte jeg mig så også ansvarlig i forhold til de temmelig mange penge, som det allerede på
dét tidspunkt var lykkedes os at samle ind, forklarer hun i dag.
Sammenlagt 700.000 kroner stod der på kontoen, da Gitte Scharf Gaml frasagde sig sin tovholderfunktion og
overgav den endelige realisering af projektet til halformand Jens Johansen og resten af Houlkærhallens bestyrelse.
Siden er yderligere cirka 200.000 kroner kommet til, således at projektet i alt står Houlkærhallen i omkring
900.000 kroner.
Kommunens børne- og ungdomsudvalg og kulturudvalget har hver især bidraget med 200.000 kroner. Lokale- og Anlægsfonden har ligeledes givet et tilskud på 200.000 kroner, mens Nordea Fonden og Anders
Brøndums Fond begge har støttet projektet med 100.000 kroner.
Boligselskabet Viborg har skudt 50.000 kroner i foretagendet, og så har Houlkærhallen også selv skudt
50.000 kroner i den fælles pulje.

En ønskeopgave
Den praktiske udførelse af arbejdet har det lille lokale énmands-firma Falles Sti- og Sporbyg v. Anders
Fallesen stået for.
Anders Fallesen var selv som helt ung BMX-entusiast i sydbyen med til et af de allerførste informationsmøder om den påtænkte bane i Houlkær.
- Dengang gik jeg på efterskole og troede fuldt og fast, at jeg skulle være tømrer i resten af mit liv.
- Men efter et par år i tømrerfaget fik jeg alligevel lyst til at prøve noget andet.
- Det blev i første omgang til to år, hvor jeg byggede mountainbike-spor i Norge, inden jeg så 1. april 2018
etablerede mit eget lille firma her i Viborg, fortæller Anders Fallesen.
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Ham bekendt er der på nuværende tidspunkt kun tre asfalterede pumptrack-baner i Danmark: En i København, en i Hvidovre og så den i Houlkær.
På den baggrund lægger Anders Fallesen heller ikke skjul på, at opgaven med at anlægge banen i Houlkær
har været noget nær en ønskeopgave for ham.
- Rent økonomisk har det ikke været den allerbedste forretning, men som udstillingsvindue for mit lille firma
har projektet her i Houlkær været helt perfekt.
- Det er i den grad noget, der pynter på CV’et, og allerede på nuværende tidspunkt er jeg blevet kontaktet af
fire andre kommuner, som har set mine Facebook-opslag fra Houlkær og er interesserede i at få etableret
noget lignende, nævner Anders Fallesen, som stort set har været ene om at anlægge Houlkær Pumptrack,
siden han gik i gang 30.juni.
Blot har han haft et asfaltfirma til at hjælpe med asfalteringen, og i sidste fase blev også familien indforskrevet for at hjælpe med at så græs.

Ingen blodige knæ
”En bane, hvor rulleskøjteløbere, skateboardkørere, BMX-cyklister og børn på løbehjul kan boltre sig side
om side – til fælles fornøjelse. Et trækplaster for BMX-entusiaster fra nær og fjern. Og måske en oplagt
ramme om den næste børnefødselsdag”.
Sådan blev projektet oprindeligt lanceret i Houlkær Nyt – og at virkeligheden anno 2020 vist ikke ligger
ret langt fra ønskedrømmene anno 2015 – det blev med al ønskelig tydelighed demonstreret, da Houlkær-ungdommen endelig officielt fik lov til at tage den nye Pumptrack-bane i besiddelse, efter at Anders
Fallesen og et par af hans BMX-kammerater forinden på indvielsesdagen havde givet en opvisning i, hvad
banen også kan bruges til af smarte tricks og halsbrækkende manøvrer.
På løbehjul og cykler indtog bydelens friske drenge og piger frimodigt den nye Pumptrack – bemærkelsesværdigt nok uden at der lige ved første øjekast vankede blodige knæ og albuer.
Tværtimod var det imponerende at se, hvordan store og små, forsigtige og mere dristige, tydeligvis tog
hensyn til hinanden og undgik at komme i karambolage.
Og det sidste bekræfter i virkeligheden meget godt hallens og Houlkærskolens indtryk fra de første par
uger, hvor Houlkær Pumptrack har været i uofficiel drift, fortæller en synligt tilfreds halformand og pædagogisk leder på Houlkærskolen, Jens Johansen.
- Allerede nu kan vi i frikvartererne på skolen
tydeligt se, at vi med den nye Pumptrack virkelig
har fået en aktivitet, som de unge godt kan lide
at bruge, konstaterer han.
Ligefrem en folkefest blev det vel
ikke i disse corona-tider, men
helt stille gik det på den anden
side heller ikke for sig, da den
nye Houlkær Pumptrack den 3.
september blev officielt indviet.
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Vi er her, fortæller skiltet om Louise Romby
Ambrosen (til venstre) og Sofie Fiil Hjorth. De to
nye ansigter i Boligselskabernes Fællessekretariat
har dog fået en træls start i Houlkær-området på
grund af corona-restriktionerne. De forsøger dog
ud fra de gældende betingelser at få skubbet en
masse i gang til fællesskabets bedste.
Foto: Louis Schmidt-Lund.

Brobyggere og bindeled
To nye ansigter i Boligselskabernes Fællessekretariat har forsøgt at få det bedste ud af en kaotisk
start. Det har givet fin respons.
Af Louis Schmidt-Lund

Der er ikke meget sjov ved at være ansat i nye jobs, hvor det gælder om at formidle og skabe aktiviteter
til fælles bedste, når man efter ganske kort tid bliver sat til at arbejde hjemmefra. Det oplevede Louise
Romby Ambrosen og Sofie Fiil Hjort, da corona-krisen satte offentligt ansatte på hjemmearbejde.
Så blev der pludselig langt til de beboere i almennyttigt boligbyggeri, som Boligselskabernes Fællessekretariat havde ansat dem til at gøre noget for.
Den pædagoguddannede Louise Romby Ambrosen nåede dog at fornemme, hvad der rører sig på
området, da hun blev ansat 1. december 2019. Psykologuddannede Sofie Fiil Hjorth nåede kun to uger,
inden Danmark lukkede ned, da hun blev ansat 1. marts 2020.
Louise Ambrosen tog udgangspunkt i de aktiviteter, der var gang i. Desuden tænkte de to kvinder i
online og virtuelle løsninger, som viste sig at få stor opbakning.
9
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En ny aktivitet i Houlkærvej 28, fast holdepunkt for
fællessekretariatet, er aktiv torsdag med tilbud om
forskellige kreative aktiviteter.

Online og virtuelle konkurrencer var før ferien med til
at holde de unge i Houlkær-området aktive, ofte med
præmier på spil. Flotte medaljer eller dette guldæg til
vindere i quizzen Kahoot var dog også lokkemad.

- Vi tog først udgangspunkt i de unge, som kom i BUM (Børn og Unges Mødested), og de kastede sig
ud i online-bingo om præmier. Dem har de dog stadig til gode at få udleveret, nogle har en hel pose
stående, fortæller Louise Romby Ambrosen.
Der var samme succes med Kahoot online. Det er en quiz med fire svarmuligheder, som kan ses på en
telefon.
- De unge tog tråden op ved at lave deres egen quiz. Det var en fed måde at holde fast i de unge, så
de undgik at kede sig alt for meget, og der var virkelig kamp om guldægget til den bedste, siger Louise
Ambrosen.

Nye aktiviteter
Da samfundet åbnede lidt igen, blev der sat gang i nye aktiviteter. Houlkærvænget-løbet blev søsat på
torsdage, hvor man på forskellige tidspunkter højest måtte være 10 samlet på en gang.
Mange deltog dog individuelt i jagten på samlet at løbe eller gå 300 kilometer via en én kilometer lang
rute rundt om Houlkærvænget.
- Det havde vi dog sat alt for lavt, så den samlede distance blev hurtigt sat op til 500 kilometer. Her går
de 25 mest aktive og venter på gevinsten, en tur i bowlingcenter, fortæller Sofie Fiil Hjorth.
Faktisk satte de to uger gang i en lille motions-bølge, som gik over i Aktiv Torsdag med gå- eller cykelture, blandt andet til Granada-skoven. Desuden var der tre gange inden ferien så forskellige tilbud som
cardio-træning, cross-fit og yoga.
- Tilslutningen har været lidt forskellig, men vi fornemmede helt klart, at det var vigtigt at komme ud
af lejlighederne til et eller andet, bare det at få snakket med nogen, med de forbehold som der er fra
myndighederne, siger Sofie Fiil Hjorth.
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Det viser muligheden for at deltage i virtuelle løb, som de to kvinder formidlede kontakt med. Første
gang var der 20 deltagere fra Houlkærvænget, anden gang var der 15.
- Deltagerne syntes, der var nogle rigtig flotte medaljer i de virtuelle løb, som var værd at få fingre i. En
brugte netop af den grund ganske imponerende en hel dag på at gå maraton-distancen, fortæller Louise
Romby Ambrosen.
- Det er nogle af de ting, vi gerne vil udvikle på, da vi fornemmer der er et behov for at være fælles om
forskellige ting. Det kan være inden for kultur eller fysisk aktivitet, hvor alle kan være med, uanset niveau
eller alder, tilføjer Sofie Hjorth og oplyser samtidig, at de virtuelle løb vender tilbage til september.

Ferie-aktiviteter
Når familien Danmark i år ikke er rejst til udlandet på ferie, var det dejligt for Louise og Sofie, at kommunen fandt en pose penge til hjemlige aktiviteter for børn og unge.
De er blevet brugt på bål-ture til Granada-skoven, en klatreinstruktør sendte børnene sikkert op i høje
træer, og en naturvejleder kunne vise børnene, hvordan de kunne finde alle mulige smådyr og via en
app finde ud af, hvilke dyr det var.

Sofie Fiil Hjorth (til venstre) og Louise Romby Ambrosen håber, at
de i den kommende tid får løst en opgave, som de er bagud med –
at møde så mange af Houlkær-bebyggelsens beboere som muligt.
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Sommervejret viste sig ikke altid fra sin bedste side. Eksempelvis ved en legedag, men da først aktiviteterne var i gang, så kørte det. Et udendørs banko måtte dog rykke indendørs.
- Nu er børnene igen i skole og går også til deres egne fritidsinteresser. Vi har nok lært, at der måske
mangler lidt, som børnefamilierne kan samles om, og det vil vi arbejde på, siger Sofie Fiil Hjorth.

Fremtiden
De to kvinder er ansigtet udadtil for Boligselskabernes Fællessekretariat, og de fik, lige inden coronaen
blev sluppet fri, tildelt kælderen under Houlkærvej 28 som udgangspunkt for aktiviteterne i Houlkær-området.
28’eren, som stedet hedder i daglig tale, er fast mødested for BUM, men det er også her, beboerne fast
kan møde Louise og Sofie og til andre aktiviteter.
- I tiden med knap så meget aktivitet er lokalerne blevet sat i stand. Der er også møbler uden for, og
dem tager vi ikke ind, når vi går hjem, da vi gerne vil have, at det er et sted for de unge, også når vi ikke
er der, siger Louise Romby Ambrosen.
Hendes opgaver i fællessekretariatet er primært rettet mod børn og unge, mens Sofie Fiil Hjorts opgaver
er rettet mod familier og naboskab.
- Helt overordnet skal vi som nye i området lære beboere at kende, og vi gik lige inden corona-krisen
begge rundt i alle opgangene og hilste på. Også for at få et indtryk af, hvad der kan være behov for, og
hvordan vi kan være med til at styrke fællesskabet og understøtte de idéer, som dukker op undervejs.
Beboere, som i forvejen er meget aktive, støtter vi op om, for vi supplerer hinanden, siger Sofie Fiil
Hjorth.
Hun føler nok, at hun er sat lidt bagud med sine arbejdsopgaver omkring familiedelen. Nu har hun dog
fået en fast træffetid, hvor beboerne kan møde hende i 28’eren og helt overordnet få gode råd om det
gode familieliv.
- Uden at det skal fylde hele arbejdsdage så kan jeg kan hjælpe, hvis man bøvler med en familie-situation, ikke mindst familier af anden etnisk herkomst. Det kan være med informationer om, hvad der
forventes af forældrene, når børnene begynder i institution eller skole, eller noget så lavpraktisk som at
udfylde papirer fra myndighederne. De er ofte udformet i et sprog, som selv danskere kan have svært
ved at forstå, siger Sofie Fiil Hjorth.
Fælles for de to kvinder er, at de vil være brobyggere og bindeled sammen og på hver deres område.
Ikke mindst hvor der kan være sproglige problemer.
- I 28’eren vil vi gerne skabe gode fællesskaber blandt børn og unge, så nu gælder det om at få lært
nogle skønne unger at kende. På skoleområdet kan det måske være med, at unge er læsehjælpere.
Vi har også rekruttering af unge hjælpere, og et nyt hold brandkadetter er på vej, siger Louise Romby
Ambrosen.
Hvis brobygning og bindeled er nøgleordene for de to kvinders arbejde i Houlkær-bebyggelsen, så er de
også enige om, hvordan de når derhen:
- Ved at være en synlig del af Houlkær og understøtte de idéer, som dukker op undervejs.
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Finn In light i Houlkær
Før og under corona-krisen fandt ”Det engelske hus” ikke en ny ejer.
I stedet har Bach Gruppen sat huset i stand til fremtidig brug.
Af Louis Schmidt-Lund

Skiltet med ”til salg” er for længst pillet ned ved bygningen, som tidligere var kendt som ”Det engelske
hus op mod Medieskolerne i Houlkær.
Nogle, som alligevel ikke var interesserede, har nok funderet over, hvad man egentlig kan bruge en lidt
afsides bygning til i et hjørne af p-pladsen ved Houlkærcentret.
En solrig for-sommerdag var der dog aktivitet i huset. Der bliver også shinet op uden for, og på en venlig
forespørgsel fortæller en aktiv mand, at han arbejder for Bach Gruppen.
- Der er plads til gæster, et køkken og en komplet bar med fadølsanlæg, dog indtil videre uden øl,
forklarede han.
Aha, hvad har Finn Bach gang i – en mini-udgave af Finn Inn, som mange viborgensere husker fra
tilbage i 1980’erne, hvor der rigtig var gang i nattelivet for enden af Jernbanegade?
Det er dog nok at stramme den, mener Lene Christensen, nu direktør i Bach Gruppen, men som dengang i 1980’erne var uløseligt forbundet med Finn Inn.
14
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”Det engelske hus” er nu renoveret af Bach Gruppen og fremstår
skarpt ved medieskolerne. Indvendig er der er både selskabslokaler,
køkken og en bar med fadølsanlæg. Foto: Louis Schmidt-Lund

Hvad sker der
i Houlkær?

Følg med på Facebooksiden
”Os i Houlkær”
og på hjemmesiden
www.houlkaerportalen.dk
- Som så meget andet gik der corona i det lille projekt i Houlkærcentret. Da vi forud ikke kunne sælge
ejendommen, benyttede vi corona-nedlukningen til at sætte det i stand. Det er sket med inventar, som
vi havde fra andre steder. Man kan således finde ting fra især Madsens Hotel i Bjerringbro, ikke mindst
bar-afdelingen, så det er helt i tidens ånd med genbrug, siger Lene Christensen.
Hvis der går en entreprenant sjæl rundt og drømmer om at blive selvstændig, så skal vedkommende
bare ringe til Bach Gruppen vedrørende køb eller leje.
- Huset er indrettet med plads til gæster, køkken og så selvfølgelig baren. Der er således også plads til
selskaber og mad ud af huset, siger Lene Christensen.
En del af det engelske hus kan således vende tilbage til gamle dage. Huset blev oprindeligt benyttet som
daginstitution om dagen for børn af engelsk soldater, som var udstationeret i Danmark under NATO. Om
aftenen var det samlingspunkt for de voksne, og det foregik selvfølgelig i baren.
15
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Nu spidser det for alvor
til for Houlkær IF
Idrætsforeningens to arbejdsheste, Dorte Sigvardsen og Michelle Poulsen, stopper begge i bestyrelsen. Træder nye kræfter ikke til, så kan det inden længe være slut med børnefodbold i Houlkær.
Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

Et ordsprog lyder: ”Har man sagt A, må man også sige B”. I Houlkær IF kan det omformuleres til: ”Har
man sagt Houlkær IF, har man også sagt Dorte og Michelle”.
Gennem de seneste otte år har 46-årige Dorte Sigvardsen været en del af bestyrelsesarbejdet i Houlkær
IF. Siden 2015 har hun været formand for idrætsforeningen, som tidligere rummede flere idrætsgrene
som basketball, tennis, badminton og linedance, men som nu alene har børnefodbolden som fokuspunkt.
I de seneste seks år har Dorte kørt tæt parløb med 38-årige Michelle Poulsen, men fra og med den netop overståede generalforsamling i begyndelsen af september er det slut. Efter en årelang arbejdsindsats
siger både Dorte og Michelle stop. Det er tid til, at nye kræfter træder til.
- Der er behov for nye idéer fra nye ildsjæle. Det skal være forældre, som selv har interesse i de aktiviteter, der udgår fra Houlkær IF, siger Dorte Sigvardsen og fortsætter:
- Jeg har ikke længere føling med børnefodbolden. Mit yngste barn er 12 år og er på vej videre fra
Houlkær IF og over i Eastside (fodboldsamarbejde mellem Houlkær IF og Overlund GF fra U13-holdene
og opefter, red.). Houlkær er jo børnefodbold, så vi skal have nogle forældre til fodboldbørn til at melde
sig på banen nu.

Stafetten videre
Dorte Sigvardsen og Michelle Poulsen udgør sammen med Pau Refsgaard og Lone Nør Skott Houlkær
IF’s bestyrelse, og mens Dorte og Michelle altså trækker stikket nu, så har Pau Refsgaard planer om
at gøre det samme om et år, og så er der ikke mange kræfter tilbage til at holde en børnefodboldklub
kørende.
- Michelle og jeg er klar til at give stafetten videre. Der er virkelig brug for, at der er nogle nye forældre,
der melder sig nu. Houlkærs størrelse berettiger helt klar til at have en fodboldklub, men melder ingen
sig, ja så kan konsekvensen jo blive, at vi må lukke, siger Dorte Sigvardsen.
Skulle det ske, at der ikke er en bestyrelse efter generalforsamlingen, så indkaldes der til ekstraordinær
generalforsamling og formentlig et orienteringsmøde for forældre til klubbens fodboldbørn. Et sådant
møde vil være sidste udkald, hvis Houlkær IF skal køre videre i sin nuværende form.
- Det er nu, kære forældre. Vi skal da have en fodboldklub i Houlkær. Kom nu!, forsøger Dorte Sigvardsen sig.
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Fantastiske minder
Michelle Poulsen ser tilbage på en fantastisk tid i bestyrelsen for Houlkær IF og fortæller samtidig, at nye
kræfter kan glæde sig til et berigende arbejde med mange store oplevelser.
- Den største motivation for arbejdet i Houlkær IF har været at vide, at vi har gjort en forskel for Houlkærs
fodboldglade piger og drenge. At være med til at sikre klubbens eksistens og muligheden for at tilbyde
fodbold til børnene i Houlkær har været fantastisk, og det er supertrist og vemodigt ikke at vide, hvad
der kommer til at ske fremover med Houlkær IF, siger Michelle Poulsen.
- Men personligt er jeg mættet, og jeg føler, at jeg har ”aftjent min værnepligt” i forhold til bestyrelsesarbejdet i Houlkær IF. Det sker naturligvis også i takt med, at min egen søn nu er blevet en del af
Eastside, tilføjer hun.

Tæt parløb
Hvert år i december fyldes Houlkærhallen med fodboldspillere fra mange klubber til den traditionsrige
Nissecup, og netop den turnering er årets helt store højdepunkt.
- Det er hårdt arbejde at stable Nissecup på benene, fordi vi har været så få om det, men når det hele
så bare har spillet, og Nissecup ruller derudad, så er det virkelig tilfredsstillende at være med til at skabe
så meget glæde hos børn og voksne, som Michelle Poulsen udtrykker det.
- Dorte og jeg har haft et tæt parløb gennem de seneste fem-seks år, og vi har været gode sammen,
fordi vi er så forskellige, men stadig enige om hvilken vej vi skal. Mange ting – blandt andet i forbindelse
med Nissecup – kører på rutinen, og vi ved jo næsten, hvad den anden tænker, griner hun.

Klar til at hjælpe
Michelle Poulsen er nervøs for, hvad fremtiden bringer, men vælger også at tro på, at nogle forældre
er klar til at overtage depechen og føre Houlkær IF
videre.
- Jeg håber virkelig, at der melder sig nogle nye til
at overtage vores pladser i bestyrelsen, så vi fortsat kan give områdets børn muligheden for at træne
fodbold lokalt.
Drømmescenariet er, at fem-seks personer melder
sig, så der kan blive en mere talstærk bestyrelse,
end tilfældet har været de seneste år. Flere hænder
giver færre opgaver per hånd. Og flere hoveder giver
flere idéer til fremtidens Houlkær IF.
Dorte Sigvardsen og Michelle Poulsen lover i øvrigt
begge, at de er klar med sparring og hjælp til den
nye bestyrelse, ligesom de er klar til at tage endnu et
slæb i forbindelse med december måneds Nissecup.
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Houlkær IF
træningstider
Hold

Årgang

Træningstidspunkt - Houlkær IF

Træner

U7

2014

Mandage 16:30-17:30

Christian – Jacob

U8

2013

Tirsdage 16:00-17:15

Morten – Dennis

U9

2012

Tirsdage 17:30-18:30
Torsdage 16:45-18:15

Peter – Rasmus

U10

2011

Tirsdage 16:45-18:15

Poul Erik - Kasper

U11
Eastside

2010

Tirsdage 17:00-18:30
(Houlkær)

Morten – Clemens

Torsdage 17:00-18:30
(Overlund)
U12
Eastside

2009

Tirsdage 17:30-19:00
(Overlund)

Pau - Thomas

Torsdage 17:30-19:00
(Houlkær)
U13

2008

Mandage 17:00-18:15
Onsdage 17:00-18:15

Benny – David –Jakob –
Torben

U6 / U7

2014-2015

Onsdage 17:00-18:00

Dorte

U8 / U9

2012-2013

Onsdage 16:30-17:30

Morten K

U11

2009-2010

Mandage 17:00-18:00
Torsdage 17:00-18:00

Lene – Kristian

Pigehold
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I starten skulle han bruge længere tid på at
komme hele fodboldanlægget rundt med
kridtmaskinen, men nu hvor han er ved at
have oparbejdet rutinen, kan Jacob Pedersen
som regel klare opgaven på godt et par timer.

Banen kridtet op
til et nyt livskapitel
Sjællandske Jacob Pedersen er – via Brædstrup – endt i Houlkær, hvor han som ”praktisk gris”
i og omkring Houlkærhallen skal være med til at optimere lokalområdets idrætsfaciliteter.
Af Kim Juhl Andersen

En fodboldbane kan være aldrig så frodiggrøn og veltrimmet.
Er kridtstregerne ikke snorlige og til at få øje på, når der fløjtes til kamp, så bliver det – med stor sandsynlighed - ikke til nogen god fodboldoplevelse for hverken dommer, spillere eller trænere.
Derfor er en stabil og nøjagtig ”kridtmand” også en central – om end ofte stærkt undervurderet - nøgleperson i enhver fodboldklub.
En nøgleperson, som det imidlertid i de senere år har holdt temmelig hårdt med at opdrive i Houlkær
og nærmeste omegn.
- Vi har da klaret os. Men de unge, vi har haft til at hjælpe med opgaven, har som regel skullet videre i
livet efter forholdsvis kort tid, og selv må jeg bare erkende, at det med at kridte baner – det bliver aldrig
min spidskompetence, bemærker Houlkær IF-formand, Dorte Sigvardsen.
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Så meget større er glæden – og lettelsen – over, at der nu tilsyneladende er fundet en fremtidssikret
løsning på kridtmands-problematikken. Og på forskellige andre af de praktiske udfordringer, som hen
ad vejen viser sig i en fodboldklub som Houlkær IF.
Løsningen hedder Jacob Pedersen, er 48 år gammel og har siden april været fleksjob-ansat på Houlkærskolen med særligt ansvar for Houlkærhallen og de omkringliggende fodboldbaner.
- Hele foråret har selvfølgelig været lidt specielt på grund af corona-situationen, men tanken er ellers,
at jeg skal være sådan en slags ”praktisk gris”, som udover at stå for opkridtningen af fodboldbanerne,
skal være med til at varetage forskellige forefaldende pedel-opgaver i hallen og på fodboldanlægget.
- Det kunne for eksempel være at skifte en vandlås eller stå for vedligeholdelsen af udskiftningsboksene
ved kampbanen.
- Og så har jeg da for resten også min egen lille kamp mod muldvarpene og deres muldvarpeskud på
fodboldbanerne, nævner Jacob Pedersen.

Mere roligt tempo
Den nye kridtmand med mere i Houlkær beskæftigede sig i sine yngre år med land- og skovbrug, inden
han på et tidspunkt sadlede om, tog en pædagogisk grunduddannelse og begyndte at arbejde med børn
og unge.
Som tonefaldet umiskendeligt afslører, stammer Jacob Pedersen oprindeligt fra Nordsjælland, men
for syv-otte år siden tog han pludselig en drastisk beslutning, rykkede teltpælene op og flyttede til
Brædstrup i nærheden af Horsens.
- På det tidspunkt havde jeg netop været nede at vende med stress for tredje gang.
- Det fik en god ven i Brædstrup til at foreslå mig, om ikke det kunne være en idé at flytte til Jylland.
- Og efter omkring halvandet års betænkningstid endte det til sidst med, at jeg sagde ”ja”, fortæller han.
Jacob Pedersen er som udgangspunkt forsigtig med at sætte ord på forskellen mellem jyder og sjællændere.
- Og jeg er selv meget opmærksom på ikke at komme til at fremstå som en af de dér popsmarte københavnere, der altid er klar med en frisk bemærkning, siger han.
Gået lidt nærmere på klingen vil han dog godt vedgå, at jyder nok i almindelighed er lidt mere jordnære
end sjællændere. Og at tempoet i en jysk dagligdag måske heller ikke er helt så opskruet.
- Jeg kan stadig godt lide at komme et smut til Sjælland. Men har jeg været i København et par dage,
så længes jeg også efter at komme ”hjem” til Jylland igen.
- Når jeg eksempelvis står ved et lyskryds, virker det jo nærmest som om, at alle ”pisker rundt”. Dét er i
hvert fald ikke noget, jeg savner. Og i det hele taget så har jeg efterhånden måttet sande, at jeg har det
bedst med at være i et miljø, hvor det hele foregår lidt mere stille og roligt, indrømmer Jacob Pedersen.

To Jacob’er i indbyrdes konflikt
Det har taget sin tid, inden Jacob Pedersen har fundet sig til rette med, at han formentlig aldrig kommer
til at få et fuldkommen normalt arbejdsliv igen.
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- I en lang periode var det som om, der var to Jacob’er, der konstant lå i indbyrdes konflikt indeni mig:
Ham Jacob, der af natur helst vil arbejde 40-50 timer om ugen, og den anden Jacob, der mest af alt
bare har brug for fred og ro.
- Reelt er det vist først det sidste halvandet år, at ham den travle Jacob for alvor er kommet under kontrol, vurderer den nye ”praktiske gris” i Houlkærhallen.
6 ½ time om ugen er Jacob Pedersen fleksjob-ansat til at arbejde i Houlkær.
Før da var han ansat i et stort set tilsvarende fleksjob i Brædstrup Hallerne, og at han overhovedet er
havnet i Houlkær, kan ene og alene tilskrives, at han for et par år siden fandt sig en kæreste, som bor
på Nørresøbakken.
De to besluttede sig i efteråret for at flytte sammen, og i jagten på et nyt fleksjob i Houlkær kom Jacob
hurtigt i kontakt med formand for Houlkærhallen, Jens Johansen, som ikke var længe om at få strikket
en passende jobbeskrivelse sammen.

Fra fem til 100 fodboldpiger
Flytningen til Houlkær har samtidig betydet, at Jacob Pedersen har måttet tage afsked med de mange
pigefodboldspillere i Brædstrup, som ellers gennem de seneste år har været en stor del af hans fritidsliv.
Som U10-pigetræner i Brædstrup måtte Jacob på et tidspunkt sande, at der kun var fem piger tilbage
i hele klubben.
Det skulle være løgn, tænkte Jacob, og efter flere års målrettet indsats – i tæt samarbejde med blandt
andet den lokale sfo – lykkedes det efterhånden at få opbygget en pigefodboldafdeling med omkring
100 piger i alderen fra seks år og opefter.
Et arbejde, som blandt andet har haft den sideeffekt, at Jacob Pedersen så sent som i februar i år var
indstillet til Horsens Folkeblads idrætslederpris.
- Nogen entydig opskrift på succesen har jeg vel ikke, men som pigetræner handler det utrolig meget
om at få bygget sammenholdet op.
- Hvor drengene nok typisk går mere op i selve fodboldspillet, handler det for pigerne i starten meget
om fællesskabet på holdet.

21

HOULKÆR IDRÆTSFORENING

- Og bare sådan noget som at få en bamse med hjem – eller gøre sig fortjent til en sang, fordi man til en
træning har ydet en rigtig god indsats. Det betyder altså noget, når man har med de yngste pigespillere
at gøre, nævner Jacob Pedersen.

Et ekstra par øjne
Flere har allerede spurgt Jacob Pedersen, om han da ikke kunne forestille sig at overføre nogle af de
positive Brædstrup-erfaringer til pigefodbolden i Houlkær.
Foreløbig har han dog valgt at holde lidt igen med at påtage sig ekstraopgaver – ved siden af sine forskellige praktiske gøremål på det lokale fodboldanlæg.
- Modsat i Brædstrup, hvor jeg bare var mig selv, har jeg nu også en familie, der skal tages hensyn til.
- Og så er der jo også lige coronaen, som jeg personligt er nødt til at tage alvorligt.
- Så længe coronaen kører, skal jeg i hvert fald ikke i gang med at træne fodboldpiger igen, fastslår
Jacob Pedersen med overbevisning i stemmen.
På længere sigt er han ikke afvisende
over for at kaste sig over et nyt pigefodboldprojekt i Houlkær.
Og allerede nu stiller han sig gerne til
rådighed, hvis nogle af de lokale pigetrænere mener at kunne drage nytte
af hans erfaringer fra Brædstrup.
- To par øjne ser altid bedre end ét,
og kan jeg på en eller anden måde
hjælpe til og bidrage med lidt ekstra
inspiration, så vil jeg gerne dét.
- Men det er så vist også dér, jeg er
lige nu, erklærer Jacob Pedersen. Ny
kridtmand og praktisk medhjælper i
Houlkærhallen og på fodboldanlægget
i Houlkær.

Der var engang, alle fodboldbaner var 105
meter lange og 68 meter brede - og beregnet
til 11 mands-fodbold. Sådan er det ikke
længere. I dag skal der både kridtes baner op
til 8 mands-, 5 mands- og 3 mands-fodbold,
og det gør selvsagt opgaven som kridtmand
noget mere kompliceret.
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Velkommen i vores hyggelige salon
for hele familien
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Opvarmningen til floorball består hos kvinderne af småløb,
men med små driblinger med stav og bold.
Foto: Louis Schmidt-Lund.

Viborg Floorball Klub er glad
for skiftet til øst for søerne
Bedre træningstider og plads til stævner er krydret med medlemsfremgang for tilhængere af
gulv-hockey.
Af Louis Schmidt-Lund

- Så prøver vi lige at lave hurtige afleveringer.
Beskeden kommer fra Stine Laursen, som myndigt styrer den første træning i Viborg Floorball Klub
efter sommerferien i VG-hallen ved Viborg Gymnasium og HF i Houlkær. Stine er også næstformand i
klubben.
Ja, faktisk er det længe siden, de 12 fremmødte kvinder har set hinanden, for forud gik også en corona-nedlukning af al indendørs idræt helt tilbage i marts.
Der er således lidt rust, som skal bankes af, inden sæsonen med turneringskampe skal i gang. Opvarmningen består af småløb, mens hver enkelt dribler med sin egen bold, derefter forskellige afleveringer
kvinde til kvinde. Opmærksomheden skærpes, når der skal afleveres på tværs af en cirkel, og modtagerens navn skal siges samtidig. Så får deltagerne også lige genopfrisket, hvem det er, man træner og
spiller sammen med.
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Flyttede øst for søerne
Floorball er faktisk en ret ny idrætsgren øst for
søerne.
Viborg Floorball Klub, som også har hæftet et
Saints på, holdt tidligere til på Vestervang Skole.
Pladsmangel og dårlige træningstider gjorde, at
klubben søgte en anden løsning.
Den viste sig at være i Houlkær, fordelt på Houlkærhallen og Viborg Gymnasiehal, da sæsonen
2019-2020 gik i gang i efteråret 2019. Og det er
et skifte, klubben er rigtig glad for.
- Nu kan vi lave de hold, vi vil. Houlkær-hallen giver også mulighed for at arrangere stævner, hvilket
ikke var muligt før, siger formand Lotte Philipsen.
Desuden er det en bonus, at Viborg Floorball Klub
har fået flere medlemmer. Ved årsskiftet var der
123, nu er der godt en halv snes flere, som gerne
vil spille floorball.
- Vores medlemmer kom også tidligere fra hele
byen, men vi har helt klart fået flere medlemmer
fra Houlkær-området, efter at vi flyttede til bydelen, siger Lotte Philipsen.
I år har klubben hold fordelt på seniordamer og
-herrer, motionshold og et mix-hold i aldersgruppen +60. Desuden er der tre børnehold.

Lotte Philipsen (til venstre) og Stine Laursen er henholdsvis formand og næstformand i Viborg Floorball
Klub, og de er på klubbens vegne glade for flytningen til
Houlkær-området.

- Vi har nedlagt et ungdomshold. Vi ved ikke, om
interessen er forsvundet på grund af flytningen,
corona-tiden eller om nye teenage-interesser er
dukket op. Dukker der nok op i denne aldersklasse, laver vi selvfølgelig et hold igen, siger Lotte
Philipsen.
Klubben har meldt børnehold til at spille turnering,
men om det også bliver en realitet, afhænger af,
om andre klubber kan stille med hold i samme aldersgrupper.

Spillerne sætter selv bander og mål op ved
træningen. Der sker med en vis rutine, da
processen er prøvet mange gange før.
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På plads i målet.

Hockey uden is

Floorball er faktisk som ishockey, bare uden is.
Der spilles på et halgulv også med bander og bag
om målene.
Spillerne er udstyret med stave af plastik, og bolden er ikke en hård puck, men en plastikbold, som
er hul og med huller.
Et hold skal helst bestå af 11 spillere, to kæder
på banen som løbende kan skifte ud, samt en
målvogter. Der er altså konstant seks spillere på
banen, og som i ishockey varer en kamp tre gang
20 minutter.
- Vi har nogle herrer i klubben, som har spillet
ishockey i Herning. De skyder ikke bare utrolig
hårdt men også meget præcist, lyder vurderingen
fra den kvindelige formand.
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Selv om der afleveres meget hårdt, er det imponerende, hvor stor kontrol der er over bolden hos kvinderne.

Men det er altså ikke en betingelse for at spille
floorball i Viborg. Alle kan være med, og man kan
på Viborg Floorball Klubs hjemmeside finde træningstider og hvilke hold, man eventuelt passer
ind på.
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F a m ilie a k tiv ite te r i H o u lk æ r
Den anden onsdag i hver måned (undtagen oktober pga. efterårsferien) inviterer
vi familier i Houlkær til fællesspisning, hyggeligt samvær og sjove aktiviteter for
hele familien fra kl. 16.30-19.00. Det er gratis at deltage.
I forældrecaféen mødes forældre til hyggeligt samvær, mens vi sørger for
aktiviteter og leg med børnene. Med udgangspunkt i et nyt tema for hver gang er der lagt op til gode
snakke om vores hverdag og familieliv og mulighed for at dele erfaringer med andre forældre.
Sted: Kirkernes Sociale Arbejde, Odshøjvej 7B, 8800 Viborg
Tilmelding: Af hensyn til indkøb skal tilmelding ske senest på dagen inden kl. 12.00 til Elise Secher på
tlf.: 28 30 28 66 eller elise@kirkernessocialearbejde.dk

Program f o r 2 0 2 0
Onsdag d. 9. september: Gårdbesøg og mad over bål
Kl. 16.30
Fælles afgang fra Odshøjvej 7B
Kl. 17.00
Rundtur og leg for børnene på gården, hvor vi skal hilse på
høns, ænder, dværggeder, skildpadder, fugle og papegøjer
Forældrecafé i multi-rummet
Kl. 18.00
Vi griller og spiser mad over bål.
Herefter er der fælles afgang tilbage til Odshøjvej 7B

Onsdag d. 21. oktober: Trylleri med tryllekunster Stig Rantzau
Kl. 16.30
Stig er en dygtig tryllekunstner og vil underholde med
close-up magic med kort, mønter og reb.
Kom og se, hvordan han får ting, der ikke kan lade sig gøre,
til at ske lige for øjnene af os!
Kl. 18.00
Fællesspisning
Onsdag d. 11. november: Krea- og legedag for børn
Kl. 16.30
Kreativt værksted og leg for børnene
Forældrecafé
Kl. 18.00
Fællesspisning

Onsdag d. 9. december: Julehygge
Kl. 16.30
Julehygge med æbleskiver og julebingo
med masser af gode præmier
Kl. 18.00
Fællesspisning
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Fernisering i
Lyngens Børnehus
Lyngens Børnehus havde i sommer inviteret børnene fra Viborg Billedskole
til fernisering efter endt bestillingsarbejde på fire malerier
Lyngens Børnehus havde allerede i efteråret 2019 kontakt til underviseren på billedskolens malerhold,
Kim Krone, og han havde lovet, at børnene på holdet omkring 11 kursister sammen ville fremstille de
fire billeder efter ønsker fra Lyngens Børnehus.
Lyngens Børnehus havde ønsket klare farver og motiver fra naturen, da Lyngens Børnehus ligger tæt på
sø og skov og tit bruger området.
Lyngens Børnehus fik leveret fire flotte malerier, med fuglemotiver og masser af blomster, som er hængt
op i garderoben på den tiltænkte plads.
Hos Lyngens Børnehus er man meget begejstret for billederne, og man ønskede ved ferniseringen, at
børnene og deres forældre skulle se og høre, hvor glade vi er for billederne, og de skulle se det samlede
resultat.
Evan Mark fra børnehuset holdt en kort takketale til børnene fra billedskolen, og han fik samtidig et
tilsagn om, at de vil lave nogle flere malerier til børnehuset
Kim Krone holdt en tale til eleverne, hvor han fortalte om elevernes engagement og om, hvordan de i
fællesskab havde fremstillet disse fire malerier. De har været positive og engagerede.
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Kim Krone lovede på holdets vegne, at det lokale børnehus i næste sæson vil kunne forvente
nye malerier, som vil passe ind, og som også
har naturtema.
Lyngens Børnehus serverede saftevand og
muffins til de dygtige kunstnere
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Juletræet tændes!
Torsdag d. 26. november kl. 16.30
Traditionen tro gør vi et ekstra nummer ud af første gang, der tændes for Houlkærs fine juletræ,
der hvert år står ud til rundkørslen ved centeret!
Alle er velkomne under halvtaget ved bageren!
Der bliver julesang og julehygge. Vi tæller ned til
tændingen sammen! Og til sidst er der æbleskiver
til alle!
Så vel mødt alle sammen til en dejlig stund, hvor vi
sammen tager skridtet ind i juletiden!
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Strikke- og vandredag
med Fodslaw Viborg
Lørdag den 24. oktober kl. 8.30 – 16.00 i Houlkær Aktivitetshus, Odshøjvej 2B, 8800 Viborg
Kom og få en hyggelig dag sammen med Fodslaw Viborg og en masse strikkeglade vandrere.
Du kan medbringe dit eget strikketøj, men ellers er der mulighed for at købe både garn,
pinde m.m. i en af de to stande på stedet.
Der bliver afholdt to kurser i løbet af dagen á 2½ timers varighed.
Kl. 9.15:
Mønsterstrik efter diagram (hulmønster) v. Garnbiksen i Sorring. Maks. 20 pers
Kl. 13.30:	Neverkont/ Domino strik, v. Garnkassen i Viborg. Maks. 20 pers
	Deltagergebyr pr. kursus er 75 kr. inkl. papir, Husk garn og pinde
	I tidsrummet mellem de to kurser er der frokostpause + en lille konkurrence.
	Hvis man har lyst til at komme ud at gå en tur, er der to vandreture i løbet af dagen.
Turene starter hhv. kl. 9.30 og 13.30 og er på ca. 5 km.
Forplejning: Kaffe/the og brød/kage hele dagen + frokost incl. 1 øl eller vand 80 kr.
Hav gerne aftalte penge klar, Mobilepay modtages også.
	Kaffe/the og kage samt øl og vand kan købes hele dagen,
hvis man ikke har købt forplejning.
Alle er velkomne, og der er ingen tilmelding, med mindre man ønsker at deltage i kurserne og/eller
skal have forplejning (KUN frokost). Tilmelding senest den 17. oktober til Berit 25125164
Mvh Fodslaw Viborg
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Fra september starter
”Sprog og kultur” igen i
Aktivitetshuset på Odshøjvej
Vi glæder os meget! Vi har valgt at dele emnerne op, så sprog og kultur får hver sin onsdag.

Sprog-café Den første onsdag i måneden kl. 18:30 - 20:30
At lære sprog åbner nye vinduer til oplevelser og venskaber.
I sprog-caféen kan du få hjælp til at lære sprog eller til at komme videre med et sprog.
Hvis du har lyst, kan du også hjælpe andre, med et sprog du kender.
Du vil i løbet af året kunne vælge mellem flere sprog.
Vi tilbyder hyggelig undervisning - uden stress og hjemmeopgaver.
Du vil lære teknikker til at huske det, du har lært.
Efter sprog-café kan du fortsætte på nettet, med det (eller de) sprog, som du lærer. Du kan være
med fra din smartphone, tablet eller computer. Vi kalder det ”online øverum”, og du kan finde det her:
meetup.com/viborg-meetup/

Kultur-café Den anden onsdag i måneden kl. 18:30 - 20:30
Kultur-café giver dig et spændende indblik i verdens kulturer.
Vi har foredrag, debat, rejsefortællinger, emner om klima og bæredygtighed, lande og kulturer... og
meget mere!
I september har Bodil fra gruppen lovet at fortælle om Esperanto-kulturen.
Du kan altid se de næste aktiviteter på hjemmesiden her: meetup.com/viborg-meetup/

Det er gratis at være
med til alle vores møder
- så kom med
i fællesskabet!
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Nyt fra Houlkærskolen
Af skoleleder Pernille Lilliedahl

Endnu et spændende skoleår er kommet godt i gang. Aldrig har
der været så mange elever på Houlkærskolen – vi har nu over
700 elever. Det er rigtig dejligt. Men det betyder også, at vi skal
være ekstra opmærksomme på, at der er gode forhold for læring
og trivsel.
Og netop i år har vi selvfølgelig en kæmpe opgave med at passe
godt på hinanden.
Vi skal have særlig opmærksomhed på alle de retningslinjer der
følger med covid-19.
Her skal vi selvfølgelig bruge de erfaringer, vi fik inden sommerferien med blandt andet udeundervisning
og udnyttelse af de fantastiske undervisningsmuligheder, vi har i vores nærområde.
Vi vil blive udfordret på mange af de aktiviteter, vi holder rigtig meget af blandt andet morgensang,
høstfest, fællessamlinger med mere.
Vi vil igen i år, som de foregående år, have særlig opmærksomhed på god trivsel. Og vi vil fortsætte med
at have fokus på, at hvis vi taler ordentligt til hinanden, og hvis vi er gode til at lytte til hinanden, så vil
det gavne grundlaget for god trivsel.
På Houlkærskolen accepterer vi ikke mobning – men det er ikke det samme som, at det ikke sker,
og vi vil igen i år bestræbe os på, at det ikke forekommer.
Houlkærskolen SKAL være et godt sted at være og et godt sted at lære!
Vores afsked med vores 9.klasses elever blev meget anderledes i år, men vi fik sagt ordentligt farvel og
havde heldigvis mulighed for at afholde dimission klassevis. Og jeg tror, at trods mange forhindringer i
elevernes sidste måneder i folkeskolen, kom de godt videre ud i uddannelsessystemet.
Her efter sommerferien har vi netop taget imod 67 nye forventningsfulde børnehaveklasse-elever. Og
på trods af corona-regler fik vi en fin opstart for vores nye elever.
Vi glæder os rigtig meget til at lære alle de nye elever at kende og gøre Houlkærskolen til deres nye
spændende læringssted.
Nu håber vi bare på en rigtig dejlig Indian summer, så vi kan være meget ude.
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Tur til Fur
Af Alexander Ebbesen og Alexander Kvist Poulsen, 9.Y

Ligesom alle andre skoleelever har vi været hjemme i corona-perioden. I starten drømte vi om, hvad
tiden kunne bruges til af positive ting, nu hvor vi havde så meget tid hjemme. Måske kunne man få
tid til at kigge lidt ekstra på sit nye kamera, se de Netflix-serier, som var sat på standby, træne, sove
længe og nyde livet.
Efter ugevis foran computeren trængte vi dog til at komme ud i naturen. Da vi fik muligheden for det gennem et skoleprojekt, der hed ”Fra gammelt til nyt”, planlagde vi en cykeltur ud i det blå med overnatning.
Idéen med turen var, at vores gamle corona-hverdag skulle forvandles til en ny.
De følgende dage gik med planlægning af forsyninger, rute og destination. Først ville vi på en ambitiøs
cykeltur helt ud til Vesterhavet. Men efter nærmere omtanke måtte vi konkludere, at dette ville blive for
fysisk hårdt og tidskrævende (grundet den kraftige vestenvind).
Derfor bestemte vi, at vi skulle på tur til Fur. For at gøre turen så behagelig som muligt, skulle vi blandt
andet anskaffe cykeltasker og en bivuak. Heldigvis for os havde Ebbes far, som man ikke kan beskrive
anderledes end en power man, alt dette grej.
Med udstyret i orden var alt, vi skulle gøre bare at vente på dagen, hvor turen skulle begynde.
Efter en god morgenmad satte vi i gang. Det gik rigtigt fint med det meste af turen, men der skete
selvfølgelig også noget uforudsigeligt. Vi fór vild, og så glemte Ebbe at bremse et sted, så cykeltasken
gik i stykker.
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Bortset fra det nød vi turen og det gode vejr. Den
ene af os mener, der var modvind hele vejen, den
anden at der var medvind. Det fortæller lidt om
vores form.
Efter en del forvirring ved Fur-færgen fik vi lov at
gå gratis ombord, helt klart et trick, vi vil bruge
igen en anden gang. Da vi landede på Fur, brugte vi et par timer på at fjumre rundt og prøve
at finde et sted, hvor vi kunne lave bål og få de
skumfiduser, vi havde glædet os til hele dagen.
Senere spiste vi den dejligste jægergryde fra
pose og nød solnedgangen fra en bakketop, hvor
vi havde sat vores bivuak op.
Hjemturen bød på 1000 motiver, som Ebbe var
nødt til at standse op og fotografere, men også
på Yankie-barer og studenterbrød fra Skals. Efter syv timer var vi hjemme igen. Vi er glade for,
at vi fik muligheden for at komme på tur. På dette
link kan I se en dokumentarfilm, vi skulle lave:
https://www.youtube.com/watch?v=3tO1v1czCb4
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Houlkærskolens
Pensionistklub
Det er allerede 42 år siden, at Houlkærskolen blev grundlagt.
Af samme grund er der nu en del medarbejdere, der er gået på
pension. Da Houlkærskolen har været en god arbejdsplads, så
ønsker mange fortsat at have kontakt til skolen og til kollegaer.
I 2006 var der 11 pensionister, der mødtes på Niels Ebdrups initiativ. De
blev enige om at mødes på skolen et par timer en gang om måneden på
en fast ugedag. Skolen har altid været meget gæstfri og har lagt lokale til.
Mette Gade har lige siden været den, der har taget sig af al kommunikation, så alle er blevet orienteret om næste møde, beskeder m.v.
Når en medarbejder går på pension, så bliver vedkommende inviteret til
at deltage i Houlkærskolens Pensionistklub. Ikke alle ønsker at deltage.
Mange deltager, når det passer ind i deres øvrige program. Vi er som
regel 16 – 20 deltagere pr. gang.
Til møderne på skolen skiftes vi til at medbringe brød m.v. til kaffen.
Snakken går om, hvad der er sket siden sidst. Et fast indslag har gennem
alle årene været, at ledelsen ved Ole Birch og nu Pernille Lilliedahl er
mødt op for at fortælle om, hvad der aktuelt sker på skolen. Hvilke udfordringer og tiltag, der arbejdes med. Det er et indslag, vi alle er meget
taknemmelige for. På den måde føler vi, at vi fortsat kan følge lidt med i
vores gamle arbejdsplads.
Nogle møder bliver afholdt privat. Andre er blevet afholdt på f.eks. Egekværnen Hald Ege, papfabrikken, minibyen og flere gange på bryghuset.
Hvert år har vi julefrokost eller nytårsfrokost, som ofte afholdes på bryghuset.
I denne corona-tid har vi mødtes med hver vores lille kaffekurv på Borgvold og på Sønæs.
Houlkærskolens Pensionistklub er åben for alle tidligere medarbejdere,
og man er velkommen ofte eller sjældnere, som det passer hver enkelt.
Det gælder også dem, som ikke tidligere har deltaget. Man skal bare lige
give Mette besked, så der er dækket op til alle.
På gensyn!
Anne Margrethe Østergaard
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Nyt fra Klub Gården
Man kunne sagtens starte denne artikel med at fortælle om alt det bøvl, covid-19 førte med sig og
som udfordrede klubbens hverdag, da næsten alt blev lukket ned i foråret. I stedet vil vi fra klubbens
side fokusere på ALLE de vanvittigt gode aktiviteter, der venter i den nærmeste fremtid!
Umiddelbart inden skolestart, torsdag i uge 32, var vi på tur i det nordjyske, nærmere betegnet Fårup
Sommerland. Med fokus på at få en super god opstart tog vi afsted for at blive rystet godt sammen igen
efter en lang sommerferie.
Børnene var megadygtige til at færdes blandt de mange andre gæster, ift. at være opmærksomme på de
gældende restriktioner, så vi sammen kunne få en dejlig dag.
Det er nu fjerde gang, Klub Gården arrangerer denne tur, hvor vi er afsted med nogle af de andre fritidsklubber fra Viborg. Og det fortsætter vi med, for i år var der hele 180 børn og pædagoger afsted! Det er
altså fedt, at vi kan samle så mange glade mennesker til en tur ud i sommerlandet.
I den kommende tid arbejder vi selvfølgelig med at få de nye 4. klasser kørt godt ind i klublivet, hvilket
er startet rigtig godt med masser af indmeldelser. Vi husker også de ”gamle” børn, som stadig synes,
det er sjovt og berigende at bruge klubben. Her har vi blandt andet ungdomsklub hver tirsdag klokken
17-21.30, for unge i 7. klasse op til og med 17 år.

Udvalgte arrangementer den kommende tid:
(med forbehold for ændringer pga. covid-19)
• Overnatning i Granada d. 4.-5. sept.
• En corona-udskudt weekendtur til Løkken d. 25.-27. sept.
• Skøjte-disco i Herning d. 3. okt.
• Tysklandstur for 5.+ 6. årgang d. 12. okt.
• Tøsetur til Løkken for 5.+ 6. årgang d. 30. okt.-1. nov.
• + en helt masse andre sjove aktiviteter i dagligdagen
Så kom bare op i Klub Gården, her er der noget for alle og enhver.
Mvh Mathilde, Trine, Bo, Lars, Kasper og Sif
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VI UDFØRER

 ALT I TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE
 ALT I MURER- OG REPARATIONSARBEJDE
 NYBYGGERI OG OMBYGNINGER
 RENOVERINGER OG TAGUDSKIFTNINGER
 INVENTAR OG BYGNINGSSNEDKERI

LÆS MERE PÅ

HS-BYG.DK
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Den perfekte mor
Vi kender hende alle sammen. Den mor, som kommer smilende ind ad døren til fællesspisningen i
børnehaven med lækre frugtspyd og sunde squashboller formet som små bamsehoveder. Som viser
totalt overskud, og som har ekstra bestik med i kurven, hvis der nu er andre, som har glemt det. Og
som så også lige helt frivilligt melder sig til forældrerådet.
Af Berit Pold

Hvordan er det lige, at hun gør det? Hvordan kan hun altid have overskud til at gøre alt det perfekte; alt
det, der forventes?
Måske ser vi ikke det hele.
Ingen kan se, om hun har kostet rundt med hele familien i sidste øjeblik, inden de skulle ud ad døren.
Eller om hun har stået det halve af natten for at komme med de flotte boller. Køkkenbordet roder måske
også stadig efter frugtspyddene, fordi hun ikke helt havde forudset, hvor lang tid det egentlig tager at
skære alt i små stykker og sætte det på pinde.
For hun viser det ikke.
Og det er her, der er noget galt.
Ingen kan være perfekt hele tiden, men det lader vi som om. Allerede under graviditeten starter forventningerne. Du skal spise det rigtige, spille klassisk musik for dit ufødte barn og sågar hækle tøjdyr og
strikke, selv om du aldrig har gjort det før.
Til børnefødselsdagen er alt hjemmebagt og gerne økologisk, og vi har arrangeret skattejagt eller anden
underholdning, så de små da ikke kommer til at kede sig - tænk, hvis de synes, at det er en dårlig
fødselsdag!

TRÆLAST - BYGGECENTER - PROFFCENTER
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Og vi tænker også på traktementet til de forældre, der
kommer for at hente ungerne. Det skal også helst være
perfekt.
Jeg har selv været der. Har styrtet rundt i forsøget på at
leve op til mit billede af den perfekte mor. Det gjorde jeg
i mange år, indtil min egen datter forsigtigt spurgte, om
vi ikke nok måtte få købepizza til hendes fødselsdag?
Det blev en øjenåbner for mig. Jeg spurgte mig selv om,
for hvis skyld det egentlig var, at jeg brugte alle de kræfter på at bage, gøre rent, arrangere, klippe bordkort og
så videre? Det var i hvert fald ikke ubetinget for min datters skyld. Da jeg erkendte det (og serverede købepizza
med stor succes), føltes det næsten som en befrielse.
I dag er jeg heldigvis så gammel, at jeg for længst er
sluppet fri af de andres forventninger - det bilder jeg i
hvert fald mig selv ind, selv om jeg nok aldrig helt kan
ryste mine egne forventninger til mig selv af.
Jeg forsøger i stedet at lytte til, hvad det er, vores unge mennesker egentlig godt kunne tænke sig, når
vi skal fejre et eller andet. Det bliver ikke altid til noget, jeg ville have serveret eller arrangeret, men altid
overraskende hyggeligt og uformelt - og det er det allervigtigste.
Måske er den perfekte mor i virkeligheden hende, der tør trodse forventningerne og bare kan sige:
”Pyt, vi lever af pandekager til aftensmad og falder i søvn i dynerne i sofaen i bunke.”
Vi mødre (og fædre) gør det bedste, vi kan det meste af tiden - og vi kan måske endda gøre lidt mindre
og få mere overskud til at være sammen i stedet?

Fakta:

Navn:
Indehaver af:
Ansat som:
Uddannelse:
Baggrund:

Berit Pold Kallestrup Nielsen, 51 år
GRO - læring i praksis, pædagogisk kons
ulentvirksomhed
Lærer på Houlkærskolen
Lærer, pædagog, leder, coach
Blogskribent, foredragsholder
Har fem teenagere i huset
Har arbejdet i både daginstitutioner og skol
e
Er tidligere rådgivende konsulent i Forening
en Gifted Children
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Folkebiblioteket
i en corona-tid
Man har spået om den fysiske bogs død gennem mange år efterhånden, og da Corona-krisen
lukkede Danmark ned, var der gode betingelser for, at denne spådom kunne gå hen og blive til en
virkelighed, som mange af os ikke bryder os om. Når nu bibliotekerne er lukket ned, hvad gør man
så, når man mangler biblioteksbøger? Når man har læst dem, man lånte inden nedlukningen for
anden gang, og har genlæst sin private samling?
Et godt alternativ til den fysiske bog er lydbøger og e-bøger fra bl.a. eReolen (voksne) og eReolenGO
(børn). Mange af vores lånere kendte allerede til tilbuddet inden nedlukningen, mens mange andre først
opdagede det på grund af nedlukningen. Det ses på den eksplosive interesse for e-bøger og lydbøger
via netop eReolen og eReolenGO, som landets biblioteker har oplevet i dette forår.
Alligevel er der rigtigt mange, der ikke vil undvære den fysiske bog på længere sigt. Nok er det dejligt
med en lydbog i ørene, når man kører til og fra arbejde, eller når man fx gør rent eller ordner haven. Så
er turen eller arbejdet overstået på ingen tid, synes man. Og nok er e-bøger på smartphones eller tablets
en praktisk løsning, når man skal på ferie. Så behøver man ikke fylde kufferten op med tunge bøger.
Så da vi på Viborg Bibliotekerne startede tilbuddet med at pakke de såkaldte ’Take Away Bøger’, oplevede vi en massiv interesse. Der kom 130 bestillinger ind den første weekend, hvor tilbuddet trådte i
kraft. I første omgang kunne poserne med ’Take Away Bøgerne’ hentes hos Søster Lagkage, men det
blev hurtigt udvidet til, at man også kunne afhente bøger, først i Bjerringbro og siden også i Stoholm

Nummererede ToGo poser klar til levering
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og Karup. Da Viborg Bibliotekerne endelig slog dørene op igen den 18. maj, havde vi pakket over 800
poser til omkring 580 forskellige lånere. Dvs. mange havde benyttet sig af tilbuddet mere end en gang.
Vi har fået positive tilbagemeldinger på, hvor dejligt det var at få en ’lykkepose’, som var udvalgt ud
fra lånernes ønskede genrer, fx krimi, slægtsromaner, letlæsningsbøger eller billedbøger. Mange blev
positivt overraskede over forfattere, de ikke før havde stiftet bekendtskab med eller bøger, de ikke selv
ville have valgt på hylden. Andre var utroligt glade for, at de endelig kunne komme på biblioteket og SELV
vælge, hvad de ville læse.
Så det tyder altså ikke på, at den fysiske bog dør foreløbigt. Og tak for det til alle jer lånere, der er glade
for at komme på biblioteket igen. Mange af jer spørger også til, hvornår det selvbetjente bibliotek åbner
igen. I skrivende stund er der allerede åbnet for selvbetjent tid på hovedbiblioteket og på flere andre
lokalbiblioteker, men dog kun de dage, hvor der også er personale – det såkaldte ’Åbent bibliotek light’.
Her i Houlkær er det blevet besluttet, at vi først åbner for selvbetjent tid (’Åbent bibliotek’) fra og med
uge 33.
Marianne Thygesen Andersen
Bibliotekar, Houlkær Bibliotek

Bogbyttedag
HUSK vi holder Bogbyttedag lørdag d. 19. september 2020 kl. 10-12 på Houlkær Bibliotek.
Brugte bøger fra låner til låner (dog ikke kasserede biblioteksbøger).
Kom med eller uden bøger og gør et kup.
Grundet corona må der max. være 20 personer i mødelokalet ad gangen.

Brætspil & pizza på
Houlkær Bibliotek
Er du også vild med et spil Partners, Munchkin, Monopoly eller Catan?
Hvis det er tilfældet, så tag vennerne eller familien med og kom til
”Brætspil og pizza” for børn og deres familier, onsdag i efterårsferien.
Biblioteket søger for spil, men du må meget gerne tage dit eget yndlingsspil med. Undervejs spiser vi pizza. Billetter til 30,- kr. inkl. pizza
og saftevand, kan købes ved de kommunale ferieaktiviteter på
www.ferieaktiviteterviborg.dk fra 21. september 20.
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Samtalesalon
Så starter vi op, hvor vi slap med vores samtalesalon, som er et uforpligtende tilbud, hvor man kan
komme og blive klogere på hinanden og livet gennem samtaler.
Vi mødes tirsdage i ulige uger fra kl.
10.00 – 11.30, men det er dog med en
lille ændring, da arrangementet er flyttet
til kirkens sognelokale, og værterne er
nu Kristine og Hanne fra Houlkær Kirke.
Vi mødes tirsdag d. 6. og 20. oktober,
d. 3. og 17. november og d. 1. december. Der vil blive serveret kaffe/te og lidt
sødt.
Vil man vide mere, kan man henvende
sig til Kristine Jersin på tlf.: 24279633
eller Hanne Flyvholm på tlf.: 42834027

Tip os!
Har du en historie til Houlkær Nyt
eller måske en ide til, hvem der kan være
et emne til ”Houlkær-portrættet”,
så send meget gerne en mail til:

houlkaernyt@gmail.com
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Houlkær Kirke
i efteråret
Kirkens aktiviteter går nu i gang igen efter en lang corona-pause! Det glæder vi os meget til!
Men alt bliver ikke fuldstændigt, som det plejer at være. Der vil blive taget særlige hensyn til afstand og
forsamlingsstørrelse – også i sognelokalerne – og fællesspisninger og kaffeborde vil også komme til at
foregå lidt anderledes.
Vi skal fortsat passe på hinanden, og alle skal kunne føle sig trygge ved at deltage i aktiviteter og
arrangementer i Houlkær Kirke!

Se her!!
Familiekor
Et nyt kor er på vej: Et kor for børn fra 3. klasse
og op sammen med forældre/bedsteforældre m.v.
Det er så godt og sundt at synge sammen, og
derfor er der nu denne mulighed for lidt musikalsk
kvalitetstid med familien!
Vi synger glade sange, som alle kan li’, og alle kan være med, uanset hvordan man synger.
Vær med til en uforpligtende workshop fredag d. 25. september kl. 16.30-18.30 i kirken.
Herefter mødes vi hver anden onsdag kl. 17.45 - 19.15 med start d. 7. oktober og frem til december.
Tilmelding til workshop sendes til organist Maja Simonsen senest mandag d. 21. september:
organist@houlkaerkirke.dk.
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ARRANGEMENTER
HØSTGUDSTJENESTE
SØNDAG D. 20. SEPTEMBER KL. 10.30
Traditionen tro bæres høsten ind i kirken af Houlkærs grønne pigespejdere til en festlig gudstjeneste for store og små.
I den forbindelse modtager vi meget gerne frugt, grønt eller
blomster fra dig, hvis du har høstet i overflod i din have. Så
skal der nok være børn, der gerne vil bære!
I år bliver gudstjenesten ekstra festlig, da vi også fejrer indvielsen af vores nyistandsatte orgel.
Efter gudstjenesten sælger pigespejderne alle de gode sager, som pigerne bar ind til højstbydende!
Hvad, der kommer ind ved salget, går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp.
SOGNEEFTERMIDDAGE
TORSDAG D. 22. OKTOBER KL. 14.30
”Menneskesyn til eftersyn” – foredrag ved Jacob Birkler
Blandt de største udfordringer i det danske samfund i dag
finder vi et menneskesyn i forandring. Den største udfordring er dermed ikke økonomisk, men etisk. Flere penge
kan gøre meget, men etik angår vores optik og dermed blik
for mennesket. Hvor den samaritanske pligt førhen stod
stærkt, er det nytte, som er blevet dagens målestok for de
fleste beslutninger og valg. Den primære hjælp, vi tilbyder hinanden, er førstehjælp som erstatning for
næstehjælp. Men hvordan ser der ud i linsesliberiet, hvor synet på mennesket udvikles?
Jacob Birkler er filosof, forfatter, underviser og debattør. Han er desuden tidligere formand for Det Etiske Råd (2010 - 2016), ph.d. i medicinsk etik, cand.mag. i filosofi og psykologi, og har skrevet en lang
række bøger om etik og filosofi.
TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 14.30
”DET MODERNE KINA” - BILLEDFOREDRAG VED JENS TOVBORG HAVSKOV JENSEN
Billedforedraget skal ses som et forsøg på at skildre Kina,
og den udvikling landet har gennemgået fra slut-firserne
og frem til i dag. Dette gøres ved at redegøre for forskellige oplevelser i Kina gennem rejser, studier, og træning i
taijiquan, m.m. Der gives en lille indføring i kinesisk historie
og filosofi, og ikke mindst forsøges der at give et bud på,
hvorfor vi aldrig mister vores fascination af ”Riget i Midten”.
Jens Tovborg Havskov Jensen er lektor i kinesisk på Viborg
Gymnasium og HF.
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ADVENTSFEST
FREDAG D. 28. NOVEMBER KL. 13.00 – 15.30
Adventsfesten lukker dørene op allerede kl. 12.30, hvor
der vil være mulighed for at købe alt fra julegaver, julepynt,
marmelade og julesmåkager fra nørkleklubbens flotte bod.
Når klokken bliver 13.00, spiser vi en dejlig middag, og
efterfølgende lytter vi til en julefortælling. Og så slutter vi af
med æbleskiver og kaffe/te.
Der er tilmelding til adventsfesten senest fredag d. 20. december til sognemedhjælperen.
KONCERTER
FRA BACH TIL BEBOP VIA BENTZON
TORSDAG, 8. OKTOBER 2020
19:30 - 20:30 I HOULKÆR KIRKE
Det er lagt op til en skøn aften, når een af Danmarks allerbedste pianister og orkesterledere, Nikolaj Bentzon, og den
lokale basunist i Prinsens Musikkorps og dirigent for Viborg
Big Band, Ebbe Ringblom, krydser instrumenter. De spiller
highlights fra musikhistorien i mange stilarter fra klassisk
over jazz til evergreens og egne kompositioner. Medvirkende: Ebbe Ringblom, trombone og Nikolaj Bentzon, piano
Entre: 50 kr. Børn og unge gratis

Syng i Houlkær Kirkes Pigekor
Lige nu er der ledige pladser i pigekoret!
Koret er for piger fra 6. klasse – 3. g.
Her er der mulighed for at lære andre søde piger at kende, lære mere om at synge
og få løn for at synge til gudstjenester i kirken.
Er det noget for dig, så kontakt organist Maja Simonsen.
Tlf.: 21 80 87 73, mail: organist@houlkærkirke.dk
47

HOULKÆR KIRKE

STORSLÅET MUSIKALSK ALLEHELGEN-OPLEVELSE MED FAURÉS REQUIEM
SØNDAG, 25. OKTOBER 2020
19:30 - 20:30
Midtjysk Korsamarbejde har samlet hen ved hundrede korsangere og en håndfuld solister til et koncertprogram, der giver en mindeværdig musikalsk oplevelse.
Programmets hovedværk er den franske komponist Gabriel Faurés Requiem. Værket er skrevet over
den latinske messetekst til begravelsesceremonier. I Faurés tolkning bliver det et mildt og eftertænksomt
udsagn, der slutter med den himmelsk klingende sats ”In Paradisum”.
Omkring dette hovedværk opføres værker af danske Niels W. Gade. Den bredt påskønnede og kendte
”Morgensang” fra syngespillet Elverskud opføres sammen med bl.a. Benedictus.
Sammen med solistindslag af vokal og instrumental karakter er man garanteret en storslået og smuk
musikalsk oplevelse af nogle de fineste værker fra den romantiske periode.
Medvirkende ved koncerten:
Søren Fogt Bormann, dirigent.
Maja Simonsen, orgel.
Cathrine Breinholt Højlund, sopransolist.
William Jønch Pedersen, barytonsolist.
Birgitte Marie Haugmark, violin.
Finn Nikolai Østergaard, cello.
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Kor:
Gesta Danorum, Holstebro v. Jesper Fjord
Herning Korforening v. Søren Fogt Bormann
Viborg Kammerkor, v. Maja Simonsen
Sted
Pris 50 kr., unge under 25 år: 25 kr.
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KONCERT MED ”SARABANDA”
SØNDAG, 8. NOVEMBER 2020
16:00 - 17:00
Det Viborg-baserede barokensemble Sarabanda består af syv professionelle musikere. Ensemblet tilbyder
en koncert med et program af barokmusik.
Sarabanda er et genopstået ensemble, nu med delvist
nye musikere. Dette vil være ensemblets første koncert
i dets nye form.
Udover udførelse af instrumental-/orkesterværker er
idéen bag ensemblet også at fungere som instrumentbank, hvor kor og organister kan henvende sig, når de
mangler musikere til koncertopførelser. Et godt lokalt initiativ, der er værd at støtte op om.
Musikere: Susanne Klausen, fløjte, Bodil Olesen og Sophia Larsdotter, violin, Henrik Holm, gambe,
Elisabeth Weiss-Gärtner, cello, Mark Czepluch, bas og Ingegerd Bogh, cembalo/orgel.
Musik af bl.a. Vivaldi, Naudot og C.Ph.E. Bach.
Entre: 50 kr. Børn og unge gratis
FASTE AKTIVITETER
MORGENANDAGT I KIRKEN
Hver fredag kl. 10.15 indleder vi dagen i kirken med en kort morgenandagt og derefter kaffe og hyggeligt
samvær i våbenhuset.
Den sidste fredag i måneden er der sang efter Højskolesangbogen i forbindelse med kaffen.
Så velkommen til en hyggelig indledning på weekenden for alle, der har tid og lyst til at være med!
SØNDAGSFROKOST
En søndag om måneden mødes vi til en enkel frokost og hyggeligt samvær efter dagens højmesse.
For at sikre os mod smittefare er der i den kommende tid tilmelding til søndagsfrokosten senest fredag
kl. 10.00. Tilmeldingen kan ske til sognemedhjælperen eller til kirkekontoret.
Frokosten koster fortsat 10 kr. pr. person og består af enkle hjemmesmurte madder.
SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Spaghettigudstjeneste er en lille gudstjeneste tilrettelagt for børn i førskolealderen med deres familier.
Vi lærer nogle sange, beder Fadervor og hører en historie.
Efter gudstjenesten er der spaghetti og kødsovs for alle i kirkens sognelokaler.
Maden koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.
Spaghettigudstjeneste er altid onsdag kl. 17.00
Datoer for spaghettigudstjeneste i efteråret: 30. september, 28. oktober og 25. november
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BABYSALMESANG
Så går vi i gang med babysalmesang igen efter en lang corona-pause. Vi mødes og indretter os efter de
restriktioner, det har medført, så vi holder afstand og passer på hinanden.
Babysalmesang er for babyer fra ca. to til ca. ni måneder og deres voksne. De ca. 40 minutter går med
sange og salmer.
Vi ser på sæbebobler og gynger i tæppe m. m., så børnenes sanser bliver stimuleret på mange forskellige måder. Efterfølgende er der kaffe og brød til dem, der har tid og lyst. Mikroovn forefindes til eventuel
tilberedning af mad til de små.
Tilmelding til sognemedhjælper Hanne Flyvholm, 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk. Det koster
ikke noget at deltage. Der er babysalmesang hver torsdag formiddag kl. 10.45, dog ikke i ferieperioden
fra d. 17.12 – 7.1.2021
MUSIKALSK LEGESTUE
Finder sted i caféen på Kildehaven tirsdage kl. 9.30 til 10.30 i lige uger, men indtil videre er vi fortsat
ramt at corona-pause.
Vi håber, at vi snart får mulighed for at mødes, hvor vi synger både nye og gamle sange og salmer for
og med hinanden, lytter til musik, blæser bobler, rasler med æg og danser. Det er en måde at bringe
den yngste og den ældste generation sammen på en fornøjelig måde. Det koster ikke noget at deltage,
og man er velkommen til blot at møde op. Hvis du vil høre nærmere, kan du kontakte sognemedhjælper
Hanne Flyvholm på 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk.
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KÆLDERHYGGE
Vi starter op med kælderhygge igen, hvor vi holder afstand, og maden vil blive serveret.
Vi mødes til et åbent fællesskab af børnefamilier. Vi mødes den anden tirsdag i måneden i kirkens
kælder fra kl. 17.00 til kl. 18.30.
Vi begynder med sang, leg og dans, hører små historier/bibelhistorier, måske finder vi tid til at være lidt
kreative. Inden vi skilles, spiser vi aftensmad sammen og synger godnatsang.
Det koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.
Vi mødes tirsdag d. 8. september, 20. oktober og 10. november. Tilmelding til sognemedhjælper Hanne
Flyvholm senest dagen før på 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk.
ÅBEN FAMILIE
Så starter vi op med Åben familie igen efter en lang pause med corona. Det vil dog påvirke måden,
hvorpå vi kan mødes, da vi skal holde afstand.
Der vil kun sidde fire ved hvert bord, og indtil videre kan vi ikke synge sammen. Maden vil blive servereret, og der vil være tilmelding senest dagen før kl.12.00. Vi håber på bedre tider igen, men indtil videre
er det måden, vi kan mødes på.
Åben familie er stedet, hvor seniorer kan dele et måltid mad med hinanden og hygge sig med lidt underholdning over kaffen. Underholdningen kan være sang og musik, oplæsning, quiz, billeder fra den store
verden o.s.v. Det koster 30 kr. at deltage
Vi mødes fredage i ulige uger kl. 12.30 til ca. 15.30. Vi mødes d. 11. og 25. september, 9. og 23. okt.,
6. og 20. november og adventsfest lørdag d. 28.11 (nærmere program senere)
Yderligere information på 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk.
STUDIEKREDS
Studiekredsen mødes den første torsdag i måneden kl. 9.30. Vi læser emner, som vi finder frem til
sammen og drøfter teksterne, når vi mødes. Emnerne kan dreje sig om kristendom, kirke, litteratur,
filosofi, samfundsforhold eller noget helt andet.
Dette efterår læser vi ”Når Bibelen oversættes” af Birgitte Stocklund Larsen om arbejdet med ”Bibelen
2020”.
Selv om du måske ikke lige har mod på at skulle læse en masse, er du stadig velkommen til at deltage i
studiekredsen. Vi gennemgår altid det læste ved møderne, så alle kan deltage i diskussionen.
NØRKLE-KLUBBEN
Hver anden fredag fra kl. 10.30 mødes nørkleklubben, hvor der laves håndarbejdsaktiviteter. Produkterne sælges bl.a. til vores adventsfest og forårsmarkedet. Overskuddet går til julehjælp i Houlkær, støtte
til Kirkens korshærs varmestue, Mor-barn centret i Bohong og De grønne pigespejdere i Houlkær. Der er
plads til flere i nørkleklubben, og der modtages også gerne stof og garnrester.
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www.houlkaerkirke.dk
Kontaktoplysninger:
Kbf. sognepræst Kristine Jersin
træffes i kirken tirsdag kl. 10 – 11
og onsdag kl. 10.30 – 11.30 og efter aftale.
tlf. 24 27 96 33 · krje@km.dk
Sognepræst Lotte Martin Jensen
træffes i kirken fredag kl. 10 – 12, når hun ikke
holder gudstjeneste om søndagen
og i Søndersøparken onsdag kl. 10.45 – 12
tlf. 29 33 64 09 · lomj@km.dk
Sognepræst Steen Hedemann Andreassen
træffes efter aftale
tlf. 60 80 47 95 · stean@km.dk
Kordegn Mark Czepluch
træffes i kontorets åbningstider
Mandag – fredag kl. 9 – 13 og efter aftale
tlf. 86 67 40 88 · mcz@km.dk
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Sognemedhjælper Hanne Langer Flyvholm
træffes efter aftale
tlf. 42 83 40 27 · hanne@houlkaerkirke.dk
Organist og kantor Maja Simonsen
træffes efter aftale
tlf. 21 80 87 73 · organist@houlkaerkirke.dk
Organistassistent Uffe Munkgaard
træffes efter aftale
tlf. 25 34 25 96 · uffe@houlkærkirke.dk
Kirketjener Jens Aage Birk Jensen
kirketjenerassistent Eva Birk Thuesen
træffes i kirken tirsdag til fredag kl. 8 – 12.30
tlf. 24 59 78 79 · kirketjener@houlkaerkirke.dk
www.houlkaerkirke.dk
Facebook: @houlkaerkirke.dk
MobilPay 66080
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Gudstjenesteliste
13. sept 10.30
20. sept 10.30
27. sept 10.30

Højmesse – 14. s. e. trinitatis
Højmesse – høstgudstjeneste
Højmesse, 16. s. e. trinitatis

Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin
Kristine Jersin

4. okt
11. okt
18. okt
25. okt

10.30
10.30
10.30
10.30

Højmesse, 17. s. e. trinitatis
Højmesse, 18. s. e. trinitatis
Højmesse, 19. s. e. trinitatis
Højmesse, 20. s. e. trinitatis

Kristine Jersin
Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin
Kristine Jersin

1. nov
8. nov
15. nov
22. nov
29. nov

10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

Højmesse, Allehelgen
Højmesse, 21. s. e. trinitatis
Højmesse, 22. s. e. trinitatis
Højmesse, 23. s. e. trinitatis
Højmesse, 1. s. i advent

Kristine Jersin
Kristine Jersin
Kristine Jersin
Lotte Martin Jensen
Lotte Martin Jensen

6. dec 10.30
13. dec 10.30

Højmesse – De ni Læsninger
Højmesse – 3. s. i advent

Kristine Jersin
Lotte Martin Jensen

53

Tip os!
Har du en historie til Houlkær Nyt
eller måske en ide til, hvem der kan være
et emne til ”Houlkær-portrættet”,
så send meget gerne en mail til:

houlkaernyt@gmail.com
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Hvad sker der
i Houlkær?
Følg med på Facebooksiden
”Os i Houlkær” og på hjemmesiden

www.houlkaerportalen.dk

55

Det sker…
19. sept. 10.00

Bogbyttedag,

Houlkær Bibliotek

8. okt 19.30

Koncert: Fra Bach til Bebop via Bentzon, Bentzen
og Ringblom

Houlkær Kirke

22. okt 14.30

Foredrag: Menneskesyn til eftersyn,
v. Jacob Birkler

Houlkær Kirke

24. okt. 8.30

Strikke-/vandredag,

Aktivitetshuset, Odshøjvej

25. okt 19.30

Koncert: Faurés Requiem,
Midtjysk Korsamarbejde

Houlkær Kirke

8. nov 16.00

Koncert med "Sarabanda"

Houlkær Kirke

19. nov 14.30

Billedforedrag: Det moderne Kina,
v. Jens Tovborg Havskov Jensen

Houlkær Kirke

26. nov. 16.30

Juletræstænding,

Houlkær Bageri

28. nov. 13.00

Adventsfest

Houlkær Kirke
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