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SIDEN SIDST

Houlkær Nyt lever videre 
- med ny redaktør

39-årige Kristian Wesenberg Andersen er ny ankermand på bladet, 
som nærmest var lagt i graven.

Indimellem skal tingene helt ud til kanten 
- ja måske endda ud over kanten - før der 
sker noget. 
Det er ikke for meget at sige, at det var til-
fældet i forbindelse med Houlkær Nyt, som 
efter 22 års levetid reelt var lagt i graven 
efter den seneste udgave, som landede 
i 3300 Houlkær-postkasser i november 
2015.
Bladets hidtidige redaktør Kim Juhl Ander-
sen havde efter ni år på posten besluttet, at 
det var tid til at trække stikket. Problemet 
var bare, at der ikke var nogen til at tage 
over efter Kim, som i november-bladet tak-
kede af. 

I samme udgave takkede også Initiativ-
gruppen Houlkær, som står bag bladet, for 
22 år med Houlkær Nyt. Det skete blandt 
andet med følgende ord:
"Det ku’ selvfølgelig være, at der i morgen 
melder sig en ny redaktør, som gerne vil 
gøre en indsats for, at Houlkær også i frem-
tiden kan oppebære et lokalt beboerblad…. 
Sandsynligheden for, at det forekommer, 
er bare temmelig lille – grænsende til det 
mikroskopiske – og alt tyder derfor også 
på, at dette nummer af Houlkær Nyt bliver 
det sidste i en lang række af blade, som 
samvittighedsfuldt er blevet distribueret i 
Houlkær-området siden efteråret 1993". 
"Vi synes efterhånden, at vi i Initiativgrup-
pen Houlkær har undersøgt de muligheder, 
der eventuelt kunne være, men vi må til-
syneladende bare erkende, at det ikke er 
muligt at finde en person, der vil overtage 
redaktørposten med virkning fra 2016".

Nyt liv til bladet
Ovenstående afskedssalut var åbenbart 
præcis det, der skulle til, før jeg fattede 
sagens alvor. Før jeg sådan rigtig forstod, 
at bladet var udkommet for sidste gang. 
Den tanke kunne jeg næsten ikke bære.
Jeg er selv tilflytter til området - jeg kom 
hertil i 2008 - og har fra første færd været 
rigtig glad for Houlkær Nyt, som har været 
med til at give mig et rigtig fint indblik 
i, hvad det er for et lokalsamfund, jeg er 

Kristian Wesenberg Andersen er ny 
redaktør for Houlkær Nyt
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blevet en del af. 
Og til trods for, at jeg betragter mig selv 
som et forholdsvis ungt menneske, som 
dagligt opererer på adskillige digitale plat-
forme og har de sociale medier langt inde 
under huden, så var der et hav af infor-
mationer, jeg ganske enkelt ikke ville have 
fået, hvis ikke det var for Houlkær Nyt. 
Med Kim Juhl Andersens farvel og initiativ-
gruppens mislykkede forsøg på at finde en 
afløser blev jeg klar over, at det er nu, jeg 
har mulighed for at betale lidt tilbage til 
mit lokalsamfund. Det gør jeg så nu.  
Efter et møde med Initiativgruppen Houl-
kærs formand, Henrik Søgaard - og siden 
resten af initiativgruppen - er vi blevet 
enige om sammen at give Houlkær Nyt en 
chance til.
I første omgang har jeg lovet at være tov-
holder på bladet i et år. Viser det sig, at 
både Initiativgruppen Houlkær, du som 
læser og undertegnede som redaktør kan 
se et forhåbentlig frugtbart samarbejde 
fortsætte og udvikle sig yderligere, ja så er 
det naturligvis planen. Jeg er i hvert fald 
klar til at give den en skalle. 

Lidt om mig selv 
Jeg hedder Kristian Wesenberg Andersen. 
Jeg er 39 år. Er født og opvokset i Hirtshals, 
hvor jeg levede mine første 25 år. Så ja, jeg 
er AaB-fan, men jeg har bestemt også en 
forkærlighed for Viborg FF.
Jeg er gift med Lene Andersen (sygeple-
jerske), og sammen har vi tre børn: Laura 
på ni år (går i 3. klasse på Houlkærskolen), 
Julie på seks år og Matti på fire år (Julie og 
Matti går begge i Børnehuset Spangsdal på 
Asmild Vænge). Vi bor på Skaglen.

I mit professionelle virke fungerer jeg som 
redaktionschef på Viborg Stifts Folkeblad, 
hvor størstedelen af min arbejdsdag går 
med at udvikle historier sammen med jour-
nalisterne og at holde snor i den daglige 
produktion af artikler og andet indhold til 
både avisen og avisens hjemmeside. Jeg 
skriver også selv lidt artikler til folkebladet. 
Jeg har arbejdet på Viborg Stifts Folkeblad, 
siden jeg blev uddannet fra Danmarks Jour-
nalisthøjskole i 2007. I mine første år på 
det lokale dagblad ernærede jeg mig som 
sportsjournalist, og siden efteråret 2011 har 
jeg bestridt min nuværende position.
Nu glæder jeg mig til arbejdet med Houl-
kær Nyt. Et arbejde som med sikkerhed kun 
bliver en succes, hvis mange bidrager. Jeg 
er glad for, at eks-redaktør Kim Juhl Ander-
sen - som gennem en årrække har leveret 
en uvurderlig indsats - fortsat vil levere 
artikler til bladet, ligesom mange andre har 
lovet at levere stof til bladet. Der er behov 
for, at institutioner, klubber, skole, idræts-
forening, kirke, boligselskab m.fl. bidrager, 
men jeg har også brug for dig, kære læser. 
Har du et forslag til en god/sjov/anderle-
des historie, eller har du kendskab til en 
spændende Houlkær-personlighed, som er 
et portræt værd, så tøv ikke med at sende 
en mail til: houlkaernyt@gmail.com.

Vi ses derude - et sted i Houlkær
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Houlkær Bageri skaber liv i centret

”Hendes søster var her også for fire år 
siden, en rigtig god pige,” fortæller bager-
mesteren.
Og dem har han haft rigtig mange af bag 
disken, siden han åbnede den 1. juli 2008 
i den ombyggede tankstation ved Houlkær 
Centret. Og kigger man på pigernes etniske 
baggrund, har der vel været en snes for-
skellige nationaliteter.

Mens rigsarkiveren lige nu er i gang med at fjerne den lukkede krone fra danske kroer, så må 
bagermestre som Kaj Antonsen i Houlkær markedsføre sig med den lukkede krone oven på 
kringlen uden at være kgl. hofleverandør. Det skyldes bageres ærefuld indsats i både Wien 
mod de fremrykkende tyrkere i 1529 og under en svensk belejring af København i 1658-59, 
og det, synes Kaj Antonsen, er en sjov historisk baggrund.

Af Louis Schmidt-Lund

”Du kommer bare på lørdag klokken syv. Så 
kan du også lige lære, hvordan juicemaski-
nen virker”.
En køn mørkhåret pige forlader Houlkær 
Bageri med et stort smil på ansigtet. Hun 
har lige sikret sig et fritidsjob efter en 
ganske kort samtale med bagermester Kaj 
Antonsen.
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”Vi er ligeglade med hudfarve og religion, 
bare de viser vilje til at bestille noget. Jeg 
plejer at drille pigerne med, at kan de klare 
at være her, så kan de klare sig alle steder,” 
siger Kaj Antonsen.
Og der er noget om snakken. En del af 
pigerne tager også lige et sabbatår bag 
disken i Houlkær Bageri, inden de læser 
videre. Bageren kan tælle, at fire eksem-
pelvis er i gang med at læse medicin, tre 
læser økonomi, og flere har været omkring 
Holstebro eller er på vej for at få en uddan-
nelse som fysioterapeut.

En træg start
Kaj Antonsen havde haft kig på den tidli-
gere Shell-tank i et års tid, inden planen 
om at åbne et bageri her blev ført ud i livet. 
Alt inden for ydermuren blev renove-
ret, inden han rykkede fra Skals Bageri til 
Houlkær. Kundegrundlaget med 12.000 i 
et kæmpe beboelsesområde og flere insti-
tutioner nærmest lige om hjørnet var mere 
attraktivt end 1800 sjæle i Skals.
Det blev dog en træg start. Kort efter 
åbningen i 2008 ramte finanskrisen Dan-
mark som en forhammer. Kunderne skulle 
stadig have brød på bordet, børnene have 
fødselsdagskager, men luksusdelen hos 
bageren, det sjove, blev nok lidt oftere 
valgt fra i de år. Og så var der lige den 
forretningsmæssige del med en pludselig 
meget påholdende finansverden.

Det blev stramt for Kai Antonsen, som 
nærmest havde satset hele butikken på at 
opbygge et nyt bageri, men han kom godt 
igennem det. I dag har han 30 ansatte i 
butikken, fra fritidsjobbere i weeken-
den over fastansatte bag disken, inklusiv 
hustruen Majbritt, til seks svende og to 
lærlinge i bageriet.

Lærling blev partner
I 2014 fik Kaj Antonsen en partner i Mads 
Nymann.
”Mads var i skolepraktik i Skals, og siden 
har jeg selv udlært ham. Da han fandt ud 
af, at han ville være lidt mere end bager-
svend, så fik vi hurtigt lavet et interessent-
skab. Mads står nærmest for alle indkøbene 
og har styr på økonomien,” fortæller Kaj 
Antonsen.
Mens Houlkær Bageri er med til at skabe liv 
i nærområdet, synes Kaj Antonsen nok, at 
centret er gået helt i stå.
”Og det er nok svært at gøre noget ved. Det 
er her i Houlkær, folk har valgt at bo, og så 
tager de ind til byen til aktiviteter, og der er 
mindst tre nye hver dag at vælge imellem. 
Men det er fint nok på den måde,” siger 
Houlkærs bagermester, der selv bor i land-
lige omgivelser i Lyngsø Gl. Skole mellem 
Skals og Viborg.

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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Fra idé til virkelighed
Vicevært Anja Kristensen, Boligselskabet Viborg, har i mere end fire år arbejdet på at gøre 
Granada-skoven mere attraktiv for familien Houlkær. I dag glæder hun sig over resultatet – 
og ser frem til indvielsen 6. maj .

Af Kim Juhl Andersen

”Et grill- og madpakkehus, hvor det vil være 
muligt at tage på skovtur i al slags vejr – 
og holde små intime foredrag, fortællinger 
og kurser…”. ”En oprensning af vandhul-
let, som vil give et større vandspejl”. Og 
”etablering af en mindre bro i for eksempel 
lærkeplanker, hvor man vil kunne ligge på 
maven og kigge på dyre- og insektlivet i 
vandet”.
Sådan står der blandt andet i dét ideoplæg, 
som siden 2012 har dannet baggrund for 
Initiativgruppen Houlkærs bestræbelser på 
at ”udvikle Granada-skoven rekreativt og 
kulturelt – under hensyntagen til områdets 
fine natur”.
Bag idéoplægget står vicevært i Boligsel-
skabet Viborg, Anja Kristensen – og når hun 
i dag skuer ud over lysningen med madpak-
kehuset, de to shelters og den nyetablerede 
bro ved vandhullet, er det generelt med en 
rigtig god fornemmelse i maven.
”Langt hen ad vejen synes jeg, at resultatet 
er blevet præcis, som jeg havde forestillet 
mig dengang for fire-fem år siden”.
”Mens det endnu var lidt lunere i vejret, 
mødte jeg ofte familier og grupper af bør-
nehavebørn på vej ned for at spise frokost 
i madpakkehuset. Og ud fra affaldsmæng-
derne at dømme, ser det da i høj grad også 
ud til, at området bliver brugt,” konstaterer 
den oprindelige ophavskvinde til Granada-
planerne.

Sjovt og publikumsvenligt
Egentlig var det allerede tanken, at de nye 
frilufts-faciliteter skulle have været officielt 
indviet i oktober, men ret tidligt stod det 
klart, at dét projekt da vist på forhånd ville 
have været dømt til fiasko.
”På dét tidspunkt var det jo dårligt til at 
komme rundt i området – blandt andet på 
grund af det forbassin, som Energi Viborg 
havde etableret på bredden af vandhullet. 
Og i det hele taget var helhedsindtrykket 
i efteråret ikke specielt seværdigt. Nu har 
vi så i stedet valgt at udsætte indvielsen til 
lørdag den 6. maj. Til den tid skulle der for-
håbentlig være en god chance for, at områ-
det tager sig ud fra sin allerbedste side,” 
forudser Anja Kristensen.
Rollespilsopvisning, spejdere, der bager 
snobrød over åben ild, og sangglade fra 
Houlkær Kirke, der synger sange fra Høj-
skolesangbogen, er bare nogle af Anja 
Kristensens ideer om, hvad indvielsespro-
grammet eventuelt kunne indeholde.
”Men mange af ideerne befinder sig endnu 
kun på udviklingsstadiet – og nye forslag 
til aktiviteter er stadig særdeles velkomne,” 
understreger hun.
Det eneste, der på nuværende tidspunkt 
ligger helt fast, er, at der i forbindelse 
med indvielsesfestlighederne kommer til 
at foregå nogle teambuilding-aktiviteter, 
som gerne skulle være lidt sjove at se på 
for publikum.
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Til at stå for gennemførelsen af konkurren-
cen har Anja Kristensen allieret sig med sin 
mand, Kim, og hans teambuilding-firma, 
Katamoto, og tanken er så i øvrigt, at der 
til lejligheden skal sammensættes et antal 
hold á fire-otte deltagere, som på dagen 
vil blive udfordret i forskellige uvante disci-
pliner.
”Det kunne for eksempel være et hold 
fra de ældste årgange på Houlkærskolen, 
et hold fra Mercantec, et hold bestående 
af bidragydere til Granada-projektet og 
et hold bestående af repræsentanter fra 
grundejerforeningerne i området”.
”Målet er, at arrangementet så vidt muligt 
skal være publikumsvenligt – og tilgænge-
ligt for tilfældigt forbipasserende,” nævner 
Anja Kristensen.

Missionen fuldført
Samtidig med at indvielsesfesten er tænkt 
som en fornøjelig dag for unge og gamle 
i lokalområdet, skal den også gerne være 
med til at styrke den fælles ejerskabsfølelse 
i forhold til de nye frilufts-faciliteter i Gra-
nada-skoven, håber Anja Kristensen.
”Fremmødet var desværre lidt sparsomt, 
da vi allerede sidste sommer gjorde forsøg 
på at få sammensat en lokal brugergruppe 
til i fremtiden at holde hånd i hanke med 
udviklingen i området. Men visionen er 
fortsat, at vi rigtig gerne vil have grund-
ejerforeninger, institutioner og andre bru-
gere  mere inddraget i, hvad der sker i og 
omkring madpakkehuset og de to shelters”.
”Udgangspunktet er, at de nye faciliteter 
i Granada-skoven er et fælles gode, som 
alle i Houlkær forhåbentlig vil være med 
til at værne om. Og på sigt kan man da 
også sagtens forestille sig, at området kan 

udbygges yderligere med fitness-redskaber, 
legeredskaber – og hvad der eventuelt ellers 
kan være af gode idéer og forslag,” nævner 
Anja Kristensen.
Selv betragter hun mere og mere sin egen 
”mission” som fuldført – når ellers indvi-
elsesfestlighederne den 6. maj er velover-
stået.
”Jeg har selvfølgelig stadig en stor inte-
resse i, at de nye faciliteter bliver brugt og 
er til glæde for Houlkær-borgerne. Men 
den videre udvikling af området – den må 
det fremover være op til andre i Houlkær at 
stå i spidsen for,” erklærer Anja Kristensen - 
godt og vel fire år efter, at hun i forbindelse 
med Initiativgruppen Houlkærs første ”Øst 
for Paradis”-workshop på Houlkærskolen 
var med til at sætte de første visioner om 
en mere spændende Granada-skov på papir.

Tilgroet, mudret og fyldt med andemad. 
Sådan så vandhullet i Granada-skoven ud 
i sommeren 2012, da dette billede blev 
taget. I dag er vandhullet renset op. Der 
er opført et madpakkehus, to nye shelters 
og en badebro. ”Og langt hen ad vejen 
er resultatet blevet præcis, som jeg havde 
forestillet mig dengang for fire-fem år 
siden,” konstaterer en glad Anja Kristensen.
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Samlet pris: 124.630,22 kroner

Et sneklædt landskab ved Granada-skoven en smuk vinterdag 2016. Den 6. maj er området 
klar til indvielse.

Af Kim Juhl Andersen

124.630,22 kroner. Hverken mere eller 
mindre.
Det endte med at blive prisen for de nye 
fritids-faciliteter i Granada-skoven, som 
nu blot ligger og venter på at blive taget i 
brug af store og små i Houlkær.
Størstedelen af pengene har Friluftsrådet 
bidraget med. 
Madpakkehuset alene har Friluftsrådet støt-
tet med 30.000 kroner, og sammenlagt har 
Friluftsrådet investeret små 56.000 kroner i 
at være med til at skabe bedre rammer for 
friluftslivet i Granada-skoven.
10 andre bidragydere tegner sig tilsammen 
for et tilskud på 68.740,93 kroner til Gra-
nada-projektet.
Det drejer sig om: Boligselskabet Viborg 
(12.500 kroner), Brøndums Velgørende 
Fond (10.000 kroner), Lions Club Viborg 
(10.000 kroner), Energi Viborg (12.660,44 
kroner), Sørensen & Mortensen (2.500 

kroner), PH Grej Nørremølle (3.164,06 
kroner), Houlkærskolen (7.000 kroner), 
Daginstitutionerne – Område Øst (4.000 
kroner), Dagtilbud Område Øst (2.000 
kroner) og Initiativgruppen Houlkær 
(4.916,43 kroner).

Stort arbejde
Byggetek-linjen på Mercantec optræder 
ikke på listen – men tømrer-eleverne fra 
teknisk skole i Viborg er måske i virkelighe-
den dem, der har den allerstørste andel i, at 
det i fremtiden bliver betydeligt sjovere at 
tage på familieudflugt i Granada-skoven.
Havde det ikke været for byggetek-elever-
nes gratis arbejdskraft, ville prisen for de 
nye frilufts-faciliteter være blevet en ganske 
anden – og så er det måske nok tvivlsomt, 
om madpakkehuset, de to shelters og den 
nye bro ved vandhullet overhovedet havde 
ligget, hvor de ligger i dag.
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Grønt Partnerskabsprojekt 
er afsluttet og godkendt

"Elever gir' naturen et pift og får nye kom-
petencer på Klostermarken i Viborg" er 
gennemført i 2015 i samarbejde mellem 
Initiativgruppen Houlkær, Houlkærskolen, 
Overlund Skole, Møllehøjskolen, klubberne 
Toften, Gården og Kværnen, Naturskolen, 
Naturstyrelsen og Viborg Kommune med 
hjælp fra konsulentfirmaet Natur og Land-
brug, Tjele.
Naturstyrelsen har støttet projektet fra 
puljen Grønne Partnerskaber med 190.000 
kroner.

- Er bålplads forberedt, og der er anlagt 
15 forsøgsfelter til at undersøge for-
skellige plejestrategier

- Har 1000 elever fra 4.-9. klasse plejet 
naturen i 4225 timer

- Har lærere og pædagoger bidraget med 
832 lønnede timer

"Elever finder forskellige plantearter"

I projektet:
- Er udarbejdet både lærer- og elevma-

teriale, som belyser, hvorledes natur - 
som den på Klostermarken - kan plejes 
og udvikles.  

- Er udarbejdet naturhandleplan og 
udpeget ansvarsarter af djævelsbid, kra-
geklo og liden klokke

- Er indkøbt leer, træoptrækkere og save 
med mere

Nu kan skoler og klubber samt borgere 
drive projektet videre og bruge udstyret på 
Klostermarken og på lignende naturtyper i 
området.
Sidst i januar holdtes et møde med henblik 
på, at Viborg Gymnasium og Viborg Kate-
dralskole også kan bruge informationsma-
teriale og udstyr.

PS: Vi håber, at også borgere, der færdes 
på Klostermarken og i området i øvrigt kan 
have glæde og gavn af undervisningsma-
terialet 

"Le-slåningskursus i foråret 2015"
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Til Houlkærs organisationer, grundejere – og alle foreninger, små som store, institutioner 
og virksomheder – kort sagt alle, der har interesse i at bevare og udvikle et godt område:

Velkommen til repræsentantskabsmøde
i Initiativgruppen Houlkær

Onsdag d. 24. februar 2016, 
kl. 19.00 på Houlkærskolen i ”Slusen”

Få indflydelse på dit lokalområde!
Ved mødet vil initiativprisen 2016 blive uddelt

Repræsentantskabsmødet afholdes jf. § 8 i foreningens vedtægter med følgende 
dagsorden:
 Valg af dirigent
 Bestyrelsens beretning for årets virksomhed
 Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2015 til godkendelse
 Budget for år 2016
 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  De medlemmer der er på valg, er villige til genvalg
 Valg af revisor samt revisorsuppleant
 Indkomne forslag
 Eventuelt

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal fremsendes skriftligt og være formanden 
i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.
Afstemning sker ved simpel flerstemmighed. Hvert medlem har 2 stemmer. 
Stemmerne kan kun komme til udtryk ved fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Formand for bestyrelsen
Henrik Søgaard

E-mail: hs@hs-byg.dk
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Nyt fra Houlkærskolen

Af Skoleleder Pernille Lilliedahl

Fra skolens hverdag
2016 bliver et år, hvor vi på Houlkærsko-
len vil have særlig fokus på, hvordan vi kan 
skabe tryghed og trivsel for børn og for-
ældre i overgangen fra børnehuse til skole. 
Vi vil arbejde på at blive klogere på hinan-
dens praksis. Både ledere og personale skal 
i praktik i hinandens institutioner. Målet er, 
at vi kan udarbejde en fælles læringsplan 
for førskolebørn og børnehaveklasse.
Vi vil også se på, hvordan vi letter overgan-
gen for de store elever, når de skal videre 
ud i uddannelsessystemet. Vi er i gang 
med, i tæt samarbejde med Overlund Skole, 
Viborg Gymnasium og HF, Viborg Katedral-
skole og Mercantec at skabe valgfagstilbud 
til 7. – 9. klasse, så de har mulighed for, 
sammen med gode kammerater og i trygge 
rammer, at snuse til nogle af de tilbud, de 
vil møde efter folkeskolen. 

Fire pladser i skolebestyrelsen på spil 
Ja, og så er det igen ved at være tid til valg 
til skolebestyrelsen på Houlkærskolen. 
Med en plads i skolebestyrelsen får man 
en spændende mulighed for at sætte fin-
geraftryk på den lokale udmøntning af 
skolereformen. For at sikre kontinuiteten i 
skolebestyrelsen har vi forskudt valg, så vi 
ikke skifter hele bestyrelsen ud på en gang. 
Derfor skal vi denne gang have valgt tre til 
fire nye forældrerepræsentanter.
Der bliver afholdt valgmøde den 17. marts 
2016 på Houlkærskolen.

Alle detaljer vedrørende valghandling vil 
blive formidlet via skoleintra. 
Houlkærskolen er i øjeblikket i vækst. Det 
er vi meget glade for. Det afstedkommer 
dog et mærkbart pres på vores lokaler. Både 
klasselokaler, faglokaler og mødelokaler.  
Vi ligger derfor i "byggerod" i øjeblikket. 
Der bliver arbejdet på en tilbygning med et 
klasselokale og to mødelokaler/grupperum. 
Vi forventer, at de nye lokaler kan tages i 
brug efter sommerferien.

"Der er godt gang i byggeriet på Houlkær-
skolen"

Og så vil der selvfølgelig stadig være fokus 
på implementeringen af skolereformen. 
Der er mange tiltag, der virker, men der 
er bestemt også en del områder, hvor vi 
løbende er nødt til at justere, og hvor der 
er plads til forbedring. 
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velse for eleverne, som vil lære, at øvelse 
gør mester, og belønningen er anerken-
delse. 

Houlkærskolen opfører
pauseshow til VFF-kamp

"Flere elever fra 8. årgang er klar til at 
optræde på Viborg Stadion til april". 

Af Rasmus Jensen, 
underviser i idræt og "
motion og bevægelse" på Houlkærskolen

Når Viborg FF møder FCK-løverne fra 
hovedstaden på hjemmebane til april, 
bliver det med Houlkærskolen som del-
tager. Selve fodboldkampen sørger VFF 
selv for at vinde, men i pausen vil hele 8. 
årgang fra Houlkærskolen optræde med en 
såkaldt "Jumpstyle". For dele af 8. årgang 
har dansen været indholdet i "motion og 
bevægelse", som er et af de nyeste fag 
på skemaet. Dansestilen "Jumpstyle" er 
en simpel hoppende oplevelse, hvilket får 
pulsen højere op og sværhedsgraden ned. 
Eleverne er lidt nervøse for opvisningen og 
har udtrykt bekymring for at optræde foran 
mange tusinde tilskuere. Jeg mener dog, at 
denne oplevelse vil være en kæmpe ople-
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Af Søren Christensen, Houlkærskolens sfo

Januar er normalvis en måned, som mange 
forbinder med håndbold. Mikkel Hansen og 
co. plejer at levere en medrivende indsats, 
når de får publikum med under diverse 
slutrunder, men mindst ligeså spændende 
var det at følge sfo´ens håndboldturne-
ring, som traditionen tro igen blev sparket 
i gang med indgangen til det nye år. Lige-
som de to seneste år har Ans sfo været på 
besøg for at dyste mod os. 
Selve turneringen fandt sted i Houlkærhal-
len tirsdag den 2. februar, men forberedel-
serne var i gang lang tid forinden. Således 
var der op til den store dag træning i sfo-
tiden både mandage og tirsdage.
 For at skabe en ekstra medrivende kulisse 
var der igen i år også gang i vores che-
erleaders, som gav den fuld gas, da de 
diskede op med trin, vers og hjemmelavede 
pompom´er. 
Efter håndboldprojektet vil der blive arbej-
det på noget underholdningsrelateret i sfo. 
Yderligere info om dette dukker op inden 
længe.
Ved siden af vores større projekter kører 
den normale hverdag i sit vante tempo. Vi 
er nu et godt stykke inde i det nuværende 
skoleår, og fra personalets side mærker vi 
stor interesse for vores aktiviteter. 
”De små” er ved at have dannet sig et over-
blik over det at gå i skole og sfo, og ”de 
store” er gode til at hjælpe.  Uanset om der 
står brydning, vampyr, kulturprojekt eller 

2016 kastes i gang 
i Houlkærskolens sfo

legorace på programmet, så har vi altid en 
gruppe friske børn, som vil være med. 
I slutningen af 2015 kørte vi netop et 
såkaldt ”kulturprojekt”, hvor vi havde fokus 
på de mange forskellige kulturer, vi nyder 
godt af i Houlkær. Der blev lavet flag og 
skrevet på mange forskellige sprog, for blot 
at nævne nogle af aktiviteterne, og der skal 
fra sfo´ens side lyde et stort tak til de for-
ældre, der var med til at køre værksteder 
om eftermiddagen. 
Og til sidst: Husk at der altid er kaffe på 
kanden i både Myretuen og Kernehuset.

Ligesom de to foregående år har der i 
begyndelsen af året været håndbold på 
programmet i Houlkærskolens sfo. Det hele 
kulminerede den 2. februar med en stor 
turnering mod Ans sfo.
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Nyt aktivitetshus i Houlkærvænget
Houlkærvænget gennemgår i disse år en 
stor renovering, som er besluttet af bebo-
erne – også kaldet en bygningsfysisk hel-
hedsplan. Denne renovering indebærer 
følgende:
• 1/3 af lejlighederne totalrenoveres
• 2/3 af lejlighederne får nye udvendige 

døre, vinduer og ventilation
• Gårdrum og udearealer totalrenoveres
• Solceller installeres til gavn for beboerne
• Houlkærvænget får sit eget beboerhus

Aktivitetshuset er blevet til på baggrund af 
en beboerbeslutning, og indretningen af 
huset er udviklet på baggrund af en proces, 
hvor beboerne har fået lov til at komme 
med ideer og ønsker til husets indretning 
og muligheder.
Som det fremgår af kortet, vil huset blive 
placeret i det grønne område  - Æblehaven 
- ved rundkørslen på Houlkærvej/Odshøj-
vej. 

Aktivitetshuset vil være delt op i tre afde-
linger med en café i midten, som binder 
huset sammen. Husets indretning vil være 
meget dynamisk, således at man kan flytte 
rundt på væggene – og ændre rummenes 

størrelse og indretning afhængigt af bru-
gernes ønsker og behov. 
Aktivitetshuset vil rumme:
• Et produktionsafsnit, hvor det primært 

er hobbyprægede aktiviteter, som har 
hjemme. Her er der mulighed for at støje 
lidt og få olie og maling på tøjet.

• Et stilleafsnit, hvor der er plads til for-
dybelse. Det kan f.eks. være her, at der 
holdes møder, afvikles it-undervisning, 
læseklub og lignende.

• Et aktivitetsafsnit, hvor der er plads til 
fysisk udfoldelse. Her er plads til store 
møder og kurser, kondirum og fodbold 
på storskærm for en større forsamling. 

Desuden vil der være et køkken, som er for-
beholdt brugere og beboere til f.eks. fæl-
lesspisninger og lignende. 
Der er i Houlkærvænget mange forskellige 
tilbud om aktiviteter til beboerne. Det er 
aktiviteter, som mestendels har hjemme i 
aktivitetslokaler i kældrene under bebyg-
gelsen. Disse aktiviteter får nu langt bedre 
lokaler at udfolde sig i. Første spadestik 
tages den 3 marts 2016, og det forventes, 
at Houlkærvængets nye aktivitetshus står 
klar til indvielse i foråret 2017. 
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STILLEAFSNIT
Her er der plads til fordybelse. Det 
kan f.eks. være rum til møde, bog-
klub eller it-undervisning.

PRODUKTIONEN
Her er der mulighed 
for at støje lidt og 
få olie og maling 
på tøjet. Lokalerne 
er klar til, at man 
rykker ind med sit 
hobbygrej.

KØKKEN (til anretninger)
Forbeholdt beboerne til 
fællesspisning.

AKTIVITETSFLØJEN
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Et velkendt ansigt på byggepladsen
504 Houlkær-lejligheder sættes frem til sommeren 2018 i stand. Pladsmanden i det gigan-
tiske renoveringsprojekt bor selv ganske få skridt fra byggepladsen, og det giver masser af 
fordele, at det er et velkendt ansigt, beboerne møder.

Af Kristian Wesenberg Andersen, 
redaktør Houlkær Nyt

Kalenderen sniger sig frem til sommeren 
2018, inden den såkaldte helhedsplan for 
504 af Boligselskabet Viborgs lejemål på 
Houlkærvænget er ført ud i livet. 
Her er tale om et enormt renoveringspro-
jekt til 350 millioner kroner, som blev skudt 
i gang i sommeren sidste år. Et projekt 
som indebærer, at 165 lejligheder totalre-
noveres, mens beboerne i disse genhuses 
andre steder i blok-byggeriet.
Og når de så igen vender hjem, beboerne, 
bliver det til flotte handicapvenlige boliger, 
som har fået nye gulve, nye vægge - ja stort 
set al indmad helt ind til lejlighedens skelet 
bliver skiftet, ligesom der bliver indsat ele-
vatorer i opgangene.

Nyt udeområde
Lejerne i Houlkærvængets resterende 339 
lejligheder kan blive boende, mens deres 
hjem sættes i stand. Ved disse skiftes vin-
duerne, og der laves ventilationsanlæg, 
og loftet i entréen skiftes. Og endelig kan 
beboerne - mod en huslejestigning - vælge 
også at få nyt badeværelse.
»Der bliver også lavet et helt nyt, stort 
fælleshus på 400 kvadratmeter, ligesom 
der bliver etableret helt nye udearealer 
med grønne områder, ny flisebelægning, 
nye legepladser og andre ting,« fortæller 

35-årige Morten Røjkjær, som er projektle-
der hos entreprenørvirksomheden Casa, der 
har totalentreprisen på projektet.
Casa har syv medarbejdere tilknyttet pro-
jektet, og derudover har i omegnen af 35 
håndværkere - primært lokale - deres dag-
lige gang på byggepladsen. 

Lokal pladsmand
Med et projekt i den størrelsesorden er der 
behov for en pladsmand, som kan løse 
alverdens opgaver, både større og mindre. 

Kim Sørensen (t.v.) er pladsmand på projekt 
Houlkærvænget. Han er selv bosiddende få 
minutters gang fra byggepladsen. Her går 
han sammen med projektleder fra entrepre-
nørvirksomheden Casa, Morten Røjkjær.
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Det kan blandt andet være at sætte plader 
og afskærmning op ved stilladser, at være 
med til at etablere selve byggepladsen med 
hegn omkring eller måske fjerne det affald, 
som en underentreprenør har glemt.
»Men måske vigtigst af alt, så kan plads-
manden være med til at svare på rigtig 
mange af de spørgsmål, som beboerne har i 
forhold til projektet, tidsplanen med mere,« 
fortæller Morten Røjkjær, mens han viser 
rundt på byggepladsen.
Pladsmanden hedder Kim Sørensen. Han er 
55 år, og med adresse på Odshøjvej er han 
såmænd nabo til sin arbejdsplads. Og det 
gør en forskel, at det er et kendt ansigt, 
beboerne hver dag møder på og omkring 

byggepladsen, mener både Morten Røjkjær 
og Kim Sørensen selv.
»Da vi skulle finde en pladsmand, var vi fra 
begyndelsen indstillet på at finde en fra 
området, hvis det var muligt. Det var det 
heldigvis, og vi er meget tilfredse med Kims 
indsats,« forsikrer Morten Røjkjær. 
»Udover at arbejde hårdt er Kim også 
manden, der tager sig tid til at tale med 
beboerne, som helt sikkert føler, at det 
giver en ekstra tryghed, at det er Kim, der 
går og holder styr på pladsen. Det giver en 
slags sammenhold med beboerne, og det er 
hamrende vigtigt for os, at vi og beboerne 
»er på samme hold«, når vi skal være her i 
så lang tid«.

165 lejligheder totalrenoveres, mens beboerne i disse genhuses andre steder 
i blok-byggeriet.
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Fakta om helhedsplanen for Houlkærvænget:
Boligselskabet Viborgs 504 lejemål renoveres
165 lejligheder totalrenoveres - de resterende får blandt andet nye vinduer og ventilation
I alt har 35 håndværkere og syv folk fra entreprenøren Casa deres daglige gang på byg-
gepladsen
Det tager cirka en uge at etablere skurbyen til byggeledelse, håndværkere og så videre. 
Houlkærvænget renoveres en blok ad gangen. Cirka 14 dage før, arbejdet i en opgang 
påbegyndes, holdes informationsmøde for netop den opgangs beboere
Der bliver desuden holdt børne-infodage, hvor børn får at vide, hvorfor det kan være 
farligt at færdes på bygge pladsen, klatre i stilladser og lignende. Ved infodagene får 
børnene mulighed for at sidde i håndværkernes maskiner
Helhedsplanen for Houlkærvænget, som kommer til at koste i omegnen af 350 millioner 
kroner, blev skudt i gang i sommeren 2015 og kommer til at vare i tre år

Rigtig mange af beboerne på Houlkær-
vænget spørger lokale Kim Sørensen om 
alverdens ting vedrørende det store reno-
veringsprojekt.

Ro og orden
Med knap 1000 beboere kunne man måske 
frygte, at pladsen indimellem ville være 
udsat for tyveri eller hærværk, men det er 
ikke tilfældet. 
»Selv da vi vendte tilbage til byggepladsen 
efter nytårsaften, stod alt urørt. Der var 
ikke så meget som væltet en skraldespand,« 
som Kim Sørensen udtrykker det.
»Jeg tror helt sikkert, det betyder noget for 
folk her, at jeg er lokal. Jeg er jo »en af 
deres egne«, og det har afgjort en positiv 
effekt,« tilføjer han.
Kim Sørensen har tidligere været chauffør 
for henholdsvis vognmandsfirmaet 1313 
og Stark i Viborg, men da muligheden for 
at blive pladsmand få minutters gang fra 
bopælen bød sig, slog han til. 
»Det har jeg bestemt ikke fortrudt. Jeg 
nyder det hver dag,« siger Kim Sørensen, 
som ikke afviser at rykke med Casa videre 
til en ny byggeplads, når projekt Houlkær-
vænget i sommeren 2018 er realiseret.
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Cirkus Lagkage i lokale børnehaver
Af Evan Mark, 
leder Lyngens Børnehuse, Houlkær

Lyngens Børnehuse, som består af bør-
nehaverne Hobbitten og Hedely, lavede 
i 2015 et fælles projekt, som kom til at 
hedde Cirkus Lagkage, som blev afholdt i 
Houlkærhallen.
I  otte uger havde 24 vuggestuebørn og 
89 børnehavebørn fra Lyngens Børnehuse, 
Houlkær, arbejdet på cirkusforestillingen 
”Cirkus Lagkage”. Sammen med personalet 
præsenterede børnene deres flotte forestil-
ling for stolte forældre, søskende og bed-
steforældre.

Flot forestilling
Pladsen omkring den lille manege var fyldt 
godt op, da cirkusdirektøren bød  velkom-
men. Her var ingen problemer med at skaffe 
publikum: forældre og anden familie var på 
plads, og de fik i løbet af den næste time 
den flotteste forestilling at se:
Der var masser af dyr: ”Hundred’ mus med 
haler på…” i selskab med en ”Tangokat”. 
Heste, pyntet med lamelparykker og glim-
mer, der løb dresserede rundt i manegen 
for afslutningsvis at neje for det klappende 
publikum.
De vilde dyr var også repræsenterede 
denne eftermiddag: Dyrepasserne havde 
dresseret løverne til at hoppe og springe 
gennem kulørte hulahopringe . De venlige 
løver fredede endda deres normale bytte: 
zebraerne. De fik lov til at vise, hvor flot 
de kunne springe. De største af dem alle, 
elefanterne, var også med. De gjorde det, 

Houlkær-elefanter er bedst til:  At stå på et 
ben og springe.

Nyt tema
Der var også blevet plads til akrobater: En 
blå madras lagde bunden for de sortklædte 
artister, der viste deres kunnen: Først rullede 
de rundt, dernæst stod de på hænder for 
afslutningsvis at lave den fineste figur:  De 
nederste sad på knæ, rykket godt sammen, 
mens legekammerater stod på ryggen af 
dem, støttet af de voksne. Flot, flot.
Dette projekt gentager vi her i foråret 2016 
- dog med et nyt tema.
Vi har valgt at prioritere dette fælles projekt 
højt, da det er utroligt givtigt for børnene, 
og mange af læreplanstemaerne bliver her 
taget i brug.
Læreplanstemaerne er parametre, vi skal 
arbejde med børn ud fra, for at tilgodese 
hver enkelt barns individuelle udvikling og 
relationsdannelser.
Et spændende 2016 er i gang.

Hvad sker der i 
Houlkær? 

Følg med på Facebooksiden
Os i Houlkær 

og på hjemmesiden 
www.houlkaerportalen.dk
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Af Kim Juhl Andersen

Futsal? Øhh… Hvad går det lige ud på?
Det var for fem-seks år siden den typiske 
reaktion, da Rasmus Veng flyttede fra Sjæl-
land til Houlkær og entusiastisk forsøgte at 
delagtiggøre sine nye bysbørn i sin begej-
string for den særlige afart af indendørs 
fodbold.
”Kendskabet til futsal var meget lille. Ja, 
jeg vil nærmest gå så vidt som til at sige, 
at det var ikke-eksisterende,” konstaterer 
manden, som i dag – uden overdrivelse – 
kan kaldes for Houlkærs ”Mr. Futsal”.
Selv blev Rasmus Veng første gang intro-
duceret for sporten omkring årstusind-
skiftet – via en god kammerat - og i 2009 
kastede han sig helhjertet ud i at spille 
futsal – med en række store sportslige 
oplevelser til følge.
I 2010 var han således med sit hold fra 
Roskilde af sted til futsal-VM i Bulgarien 
indenfor arbejderidrætten.
Kort efter hjemkomsten fra Balkan var han 
med til at spille om DM i DBU-regi.
Og som aktiv futsal-spiller nåede Rasmus 
Veng også lige akkurat at være med til at 
repræsentere Danmark i forbindelse med 
futsal-sportens Champions League.
”Vi blev godt nok elimineret allerede efter 
det første gruppespil, men derfor var det 
nu alligevel en kæmpeoplevelse”.
”Futsal Cup’en blev dét år afviklet på Malta 
– og præcis som i Champions League fore-

Uden Rasmus – ingen futsal i Houlkær
Siden 2010 har Rasmus Veng (34) utrætteligt arbejdet på at introducere futsal i Houlkær. 

Foreløbig med størst succes i forhold til ungdommen

gik det med mesterskabshymne – og hvad 
der ellers hører sig til,” fortæller han.

Op ad bakke
På den baggrund var det unægtelig også 
lidt af et kulturchok for Rasmus Veng, 
da han i 2010 flyttede til Houlkær og ret 
hurtigt måtte erkende, at han da vist i det 
midtjyske var havnet i et futsalmæssigt 
u-land.
”Specielt i starten var det godt nok ”op ad 
bakke”. 
”Og stadigvæk skal man ikke ret meget vest 
for hovedvej 13, før der stort set udeluk-
kende spilles traditionel indendørs fodbold 
med bander, fire mand på hvert hold og én 
spiller over midten,” konstaterer han.
Rasmus Veng indrømmer gerne, at det i 
starten var ren egoisme, der drev ham.
”Jeg ville jo så gerne finde nogen, som jeg 
kunne dyrke min store interesse sammen 
med. Og i et par sæsoner lykkedes det fak-
tisk også at få et ganske glimrende futsal-
seniorhold op at stå,” bemærker han.
Desværre for Rasmus Veng endte senior-
holdet lige så stille med at gå i opløsning 
i løbet af 2014-sæsonen, og siden er det 
aldrig for alvor lykkedes at få en futsal-
seniorafdeling op at stå igen.

To årgange fører an
Så går det straks betydeligt bedre med at få 
tag i den yngre generation.
Det begyndte med den nuværende U14-
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årgang, som Rasmus Veng gennem hele 
perioden også har været med til at træne 
på græs.
Siden de som U9-spillere første gang blev 
præsenteret for futsal, har en stor del af 
drengene holdt ved, og i dag kan Houlkær 
IF således mønstre to U14-futsal-hold og 
en samlet U14-trup på en 16-18 spillere.
”De fleste af spillerne er nogle, der har 
været med lige siden 2011, men vi har også 
et par stykker, der er kommet til fra hen-
holdsvis Kjellerup og VFF”.
”I forhold til de fleste andre hold, vi møder 
i Region 2-turneringen, er vi efterhånden 
ved at udvikle os til udprægede futsal-
specialister. Og det betyder også, at vi ind 
imellem kan vinde over hold, som måske 
ellers  – individuelt – burde være stærkere 
end os,” nævner Rasmus Veng.
Seneste skud på futsal-stammen i Houl-
kær er et U11-hold med Sinthujan Bruno 
Nagenthiraja – i daglig tale kaldet ”Sinthu” 
– som træner.
Også på U11-årgangen har Houlkær IF i 
denne sæson stillet med to turneringshold, 

som i modsætning til U14-spillerne pri-
mært har måttet rejse nord- eller østpå for 
at komme til at spille med jævnaldrende.
” I Region 2 er der desværre ikke tilstræk-
keligt med U11-futsal-hold, til at regionen 
har kunnet få stablet sin egen U11-turne-
ring på benene,” noterer Rasmus Veng med 
en vis ærgrelse i stemmen.

Bedre fodboldspillere 
I længden er han dog ikke i tvivl om, at 
interessen for futsal nok skal sprede sig i 
det midt- og vestjyske.
Simpelthen fordi futsal-træningen – efter 
Rasmus Vengs bedste overbevisning – er 
med til at udvikle bedre fodboldspillere.
”Netop fordi bolden ikke er så sprælsk som 
en almindelig fodbold, stiller futsal ekstra 
store krav til spilforståelsen. Både du selv 
– og din modstander – får hurtigt bolden 
under kontrol, og det betyder, at du stort 
set konstant bliver udfordret som futsal-
spiller”. ”Dertil kommer, at der heller ikke 
er ret meget plads at røre sig på – med fem 
spillere på hvert hold”. 

Rasmus Veng i gang med at give dessiner til sine U14-futsal-spillere i Houlkær IF.
Mange af spillerne på U14-futsal-holdet i Houlkær har holdt ved, siden de som U9-spillere 
første gang blev præsenteret for den anderledes form for indendørs fodbold.  Her får de lige 
de sidste instrukser som afslutning på onsdagens faste futsal-træning.



25

HOULKÆR IDRÆTSFORENING

Futsal for begyndere 
Futsal anses i dag for at være en af de hurtigst voksende sportsgrene i verden med cirka 
2 millioner spillere på verdensplan. 

Futsal opstod i Sydamerika i 1930’erne og har internationalt udviklet sig til sin helt egen 
sportsgren. Mange af de mest kendte brasilianske fodboldspillere fra Pelé til Neymar 
har deres fodboldmæssige baggrund i futsal – og der findes i dag professionelle ligaer i 
blandt andet Brasilien, Spanien, Portugal og Japan.
I modsætning til i normal indendørs fodbold spiller man i futsal uden bander – og med 
en særlig bold, der ikke hopper så meget og derfor er nemmere at kontrollere. En kamp 
består af to halvlege af 20 minutters effektiv spilletid, og hvert hold har en målmand og 
fire markspillere på banen ad gangen.

I Danmark har futsal primært eksisteret som en sport indenfor DAI (Dansk Arbejder 
Idrætsforbund). Men i 2006/2007 gik DBU for alvor ind i arbejdet med udviklingen og 
udbredelsen af spillet og besluttede at forsøge at integrere futsal som en del af DBU’s 
officielle turneringer.
Siden 2008 har det været futsal, der er blevet spillet, når der i DBU-regi er blevet kæmpet 
om det danske mesterskab i indendørs fodbold – og fra 2014 har futsal været optaget i 
DIF som selvstændig sportsgren.

Kilde: Dansk Boldspil Union

”Omsat til udendørs fodbold svarer dét til 
2x37 spillere på en traditionel 11 mands-
bane, og det betyder i sagens natur, at der 
konstant skal holdes et højt tempo for, 
at man overhovedet har mulighed for at 
komme til målchancer,” fremhæver Rasmus 
Veng.
Fra at være, hvad han selv betegner som 
”rent egoistisk projekt”, er arbejdet for 
at udbrede kendskabet til futsal-sporten 
derfor også endt med at give en dybere 
mening for Houlkærs ”Mr. Futsal”.
”Ja, det er måske ligefrem vokset til en 
hel mission: at bidrage til, at futsal-spor-
ten gradvist bliver mere og mere udbredt 

i Region 2, så det ikke hele tiden er de 
samme hold, vi skal rejse rundt for at spille 
imod”.
Under alle omstændigheder har Rasmus 
Veng aldrig nogensinde fortrudt, at han 
selv gennem de seneste fem-seks år har 
brugt så forholdsvis mange timer på at 
eksportere sin egen futsal-entusiasme til 
Houlkær.
”Jeg ville aldrig selv have kunnet lade 
være – og jeg kan derfor også kun opfor-
dre andre til eventuelt at gå i gang med at 
stable et futsal-hold på benene. Jeg giver 
gerne personligt en hånd med i opstartsfa-
sen,” lover han.
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Af Jens Johansen, 
Formand for den selvejende institution 
Houlkærhallen

Et nyt år i Houlkærhallen byder som regel 
på en ny runde i et temmeligt fast og for-
udsigeligt aktivitetsprogram for året, som 
traditionelt de sidste 25 år har været arran-
geret af henholdsvis Houlkærskolen og 
Houlkær IF, som de to helt altdominerende 
brugere af hallen. 
Selvom Houlkærskolens elevtal de sene-
ste år bare er blevet større og større, mens 
Houlkær IF er blevet mindre og mindre - 
alene det faktum rummer mange spørgs-
mål - så har det fra år til år været ”business 
as usual”, når kalenderen skiftede årstal. 
Skolen råder over hallen fra 8 morgen til 15 
eftermiddag, hvor Houlkær IF tager over. 
Idrætsforeningen råder over hallen fra sen 
eftermiddag til sen aften. Mens Houlkær-
skolen, med øget elevtal og længere sko-
ledage, ikke har de store problemer med 
at forbruge sine timer i hallen, så er det 
ingen hemmelighed, at idrætsforeningen 
de seneste år i stigende grad har haft svært 
ved at ”fylde” hallen med aktiviteter som 
tidligere. Ser vi udelukkende på aktivite-
terne inde i hallen, ja så er indeværende 
sæson ikke opløftende set fra børnehøjde. 
Samlingspunkt?

Houlkærhallen: Idrætscenter eller 
ældrecenter?

En invitation til at bruge starten på det nye år til at diskutere og reflektere over, hvad vi 
vil med en idrætshal og en idrætsforening i Houlkær anno 2016?

Hvis vi ser bort fra en kort indendørssæson 
i fodbold, som strækker sig fra november 
til februar, så har Houlkær Ifs ungdoms-
afdelinger faktisk kun ét lille U10 pige 
håndboldhold og to små futsal drenge-
hold, som bruger hallen i perioden august 
til juni. Resten af den tid, som Houlkær IF 
har i hallen, bliver brugt af - og her ønsker 
jeg ikke at fornærme nogen - midaldrende 
herrer og damer, som spiller badminton og 
danser linedance.
I formålsparagraffen i vedtægterne for 
Houlkær IF står der, at foreningens formål 
er ”at samle børn og voksne til gode og 
sunde fritidsinteresser”. Men hvad mente 
idrætsforeningens ophavsmænd med den 
sætning, og er det egentlig det, vi gør i 
dag; samler børn og voksne?

Houlkær IF består i dag af en badmintonaf-
deling og en linedanceafdeling, som begge 
ikke har en ungdomsafdeling. Derudover 
er der en meget lille håndboldafdeling (ét 
hold) og en forholdsvis stor fodboldafde-
ling, som begge ikke har en voksenafde-
ling!
Mange vil nok kunne nå den konklusion, 
ud fra ovenstående, at idræt i Houlkær IF 
er opdelt i to typer af aktiviteter; dem som 
de voksne går til, og dem som børnene går 
til. Jeg spørger lige igen: er formålet stadig 
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”at samle børn og voksne”, og er det det, 
vi vil?

2016 som vendepunkt
Er svaret ja, og er vi i Houlkær interesseret  
og villig til at engagere os i ungdomsarbej-
det for alvor, så spår jeg 2016 til at blive et 
vendepunkt for Houlkær IF i positiv for-
stand. 
Jer ser mange muligheder, løsninger og 
potentialer, for vi har aldrig været flere børn 
i området, og faciliteterne inde og ude har 
aldrig været bedre, men alfa og omega er, 
at der skiftes spor, og den negative spiral 
vendes til en positiv, og flere voksne græs-
rødder tager fat og begynder at tage ansvar 
- ikke kun for egne fritidsinteresser, men 

også for børnenes fritidsinteresser, så vi 
igen får et mangfoldigt udbud af fritidstil-
bud til ungdommen i Houlkær.
Er svaret nej – så synes jeg, at formålspa-
ragraffen for Houlkær IF skal ændres til ”at 
samle børn og voksne hver for sig til gode 
og sunde fritidsinteresser”.
Om fremtiden byder på et Houlkær IF, 
som vi kender det i dag, eller om der skal 
tænkes i helt nye baner, er sådan set irrele-
vant, bare vi gør noget, og gør det i år. For 
fortsætter vi ad samme spor, så er Houl-
kærhallen om 10 år ikke et idrætscenter 
men et ældrecenter!
Med ønsket om et godt nytår for Houlkær, 
Houlkærhallen og i særdelshed for Houlkær 
IF.

Traditionen tro holdes der igen forårs-
marked i Houlkær Hallen. Markedet bliver 
afholdt søndag den 6 marts 2016. Hallen 
er åben for besøgende fra klokken 8.30 til 
15.00. 
I skrivende stund kan der meldes næsten 
udsolgt af stadepladser, men skulle man 
have lyst til at få solgt ud fra gemmerne, 
så kan man formentlig stadig nå at booke 
en plads. 
Yderligere information kan ses på Face-
book-siden "Houlkær Bagagerumsmarked" 
eller kan fåes ved at ringe på 53535235.
Vel mødt

Houlkær Bagagerumsmarked

Hvad sker der i Houlkær? 
Følg med på Facebooksiden Os i Houlkær og på www.houlkaerportalen.dk



28

VIBORG GYMNASIUM OG HF

Elever fra Houlkærskolen og Overlund 
Skole har været ugentlige gæster på 
Viborg Gymnasium & HF i efteråret, 
hvor de har fulgt valgfaget ”Kig ind i 
fremtiden – design din by”. Eleverne har 
påtaget sig rollen som arkitekter og har 
arbejdet med byfornyelse af området 
omkring Viborg Domkirke, og i den for-
bindelse har de anvendt computerspil-
let Minecraft til at bygge og visualisere 
deres løsningsforslag.

”Kan vi få noget sand? Vi mangler mere 
grus og lyst træ!” 
Der bygges på livet løs i klasselokalet. 
Domkirkeområdet står over for en større 
forandringsproces. I hvert fald hvis eleverne 
fra Houlkærskolen og Overlund skole får 
lov at svinge den arkitektoniske taktstok.
Heldigvis er konsekvenserne ved at vælte 
bygninger og anlægge nye pladser begræn-
sede, for vi befinder os i en virtuel udgave 

Kirke, klima og klodser i Minecraft
Folkeskoleelever på Viborg Gymnasium og HF forandrer domkirkeområdet i Minecraft 

af Viborg. Det er muligt i det populære 
computerspil Minecraft, hvor man kan ind-
læse et tredimensionelt danmarkskort i en 
uddannelsesudgave af spillet. Derpå kan 
man slå sig løs som stadsarkitekt og (om)
bygge sin egen version af et byområde. 
Men er det kun leg og spil, eller kan man 
også lære noget af det? 

Virtuelt domkirkeområde
På Viborg Gymnasium & HF har man slået 
de to gymnasiefag billedkunst og natur-
geografi sammen til ét valgfag, som udby-
des til de lokale folkeskoler på linje med de 
øvrige valgfag, som skolerne selv udbyder.
Folkeskoleeleverne inviteres ind til at prøve 
fagene af i temabaserede forløb. Ideen er, 
at eleverne skal prøve at løse problemer fra 
virkeligheden, men at de skal gøre det på 
baggrund af en faglig viden, og på måder 
hvor løsningen tilfører en ny værdi til deres 
målgruppe. 

Elever fra Houlkærskolen og Overlund Skole arbejder med domkirkeområdet i computerspil-
let Minecraft.
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Naturgeografi leverer viden om klimafor-
andringer gennem eksperimenter og teori, 
mens billedkunst understøtter ideudvik-
lingen, den kreative proces og bidrager 
med forskellige teorier om byudvikling og 
byfornyelse. Eleverne er nødt til at opsøge 
og undersøge stedet i første omgang, men 
derfra har de kunnet arbejde videre i den 
virtuelle version af domkirkeområdet i 
Minecraft, hvor de har bygget deres løs-
ningsforslag. 

Udfordringer
Eleverne opdager hurtigt, at der er rige-
ligt med udfordringer, når man arbejder 
med byfornyelse af et område. Især fordi 
de arbejder med et område, hvor en stærk 
historisk identitet ikke må tilsidesættes i 
den færdige løsning. 

Omvendt skal der også være plads til nye 
ideer til byforskønnelse, og det færdige 
koncept skal desuden få unge til at elske et 
mere klimavenligt Viborg. Det interessante 
er, at Viborgs byråd allerede har planer for 
Gammeltorv, Nytorv og Stænderpladsen i 
den virkelige verden. På den måde har ele-
verne haft mulighed for at sammenligne 
deres løsning med byrådets planer og deres 
arkitekturpolitiske dagsorden. 

Elevernes løsninger? Det blev både til små 
stisystemer, kanaler med vand til leg og 
opsamling af regnvand, til parasoller med 
solceller, hvor man kan få strøm på mobil-
telefonen, og til rekreative områder der 
kombinerer leg og spil med historiske facts 
om området. Måske kan det inspirere lokal-
politikerne?

Et udsnit af, hvad eleverne har arbejdet sig frem til.



Mandag - fredag fra ............................kl. 05.30 til 17.30
lørdag, søndag og helligdage fra  .......kl. 06.00 til 16.00
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Selvfølgelig kan man sætte sig godt til 
rette i lænestolen med en kop kaffe og en 
bestseller-bog fra biblioteket.
Men man kunne jo også liste sig ud i 
mørket, tage naboen eller veninden under 
armen og få en kulturoplevelse på et af 
Viborg Bibliotekerne.
BemærkeDage – Viborg Bibliotekernes 
arrangementskalender – er nu på gaden. 
Hent den på Houlkær Bibliotek mellem 
klokken 7 og  22!

Her kan du blandt andet læse om flere for-
fatteraftener. En af dem er med Ida Jessen, 
der vil fortælle om sin seneste roman ”En 
ny tid”, der foregår i Thyregod.

Der er desuden flere store navne på pla-
katen, f.eks. Ritt Bjerregaard, Anders Agger 
og Julie Berthelsen.

Et helt nyt tiltag er ”Hygge Across Cultu-
res”. Her mødes nydanskere og gammel-
danskere over en kop kaffe og masser af 
snak. Der er stort kagebord bestående af 
hjemmebag fra dit hjemland. 

Musikken kan vi ikke leve uden, og her 
bliver I ikke snydt. Der er mulighed for at 
høre jazz, big band-musik. blues m.m.

Og så er der jo alle tilbuddene til børnene 
… og der er mange! I flæng kan nævnes 
vinterferieaktiviteter, Snapsting for Børn, 

Så blev det vinter … og den mørke 
tid skal bruges på hygge

op til påske med bl.a. Sørens Safarishow, 
aktiviteter i Viborg Byhave og Borgvold-
søndage. Denne gang er det sådan, at 
børnearrangementerne er nævnt med over-
skrifter i Bemærkedage, og senere udkom-
mer den detaljerede flyer.

Forårets børnekoncerter lægger ud med 
en bragende flot familiekoncert med Dis-
sing & Las, som har sat musik til Jakob 
Martin Strids populære børnebog ”Min 
mormors gebis”. Statens Kunstfonds 
Legatudvalg for Musik har lige premi-
eret trioen med denne begrundelse:  
”Denne udgivelse er en musikalsk strittende 
børste og en poetisk urskov til det rodede 
børneværelse og det energiske barn”. 
Den 17. marts er der kamæleonkoncert på 
Houlkærskolen med Ea Philippa – en even-
tyrlig og interaktiv popkoncert, hvor der 
kan ske lidt af hvert.
Koncerten er et samarbejde mellem Palet-
ten og Viborg Bibliotekerne og den første i 
en række af fire dette forår. 
Børnekoncert-flyeren ligger til dig på Houl-
kær Bibliotek -  lige ved siden af Bemær-
kedage. 

Mange varme og hyggelige tilbud til jer alle 
i en kold tid.

Hilsen fra 
personalet på Houlkær Bibliotek
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SOGNEARRANGEMENTER
Guldaldercauseri
Torsdag den 4. februar kl. 14.30
Guldaldercauseri ved Pia Dahl: Fra stinkende storby til mødet med komponister og andre 
kunstnere. Et hæsblæsende besøg i en tid, som på mange måder stadig har indflydelse på 
vores liv i dag.

Fælles sogneaften: Bonhoeffer – personlig kristen er det sidste, man bliver alene
Torsdag den 11. februar kl. 19.30
Hvad er vi altså som mennesker? Hvor får vi vores identitet fra? Os selv eller de andre? Nogle 
vil sige "fra Gud" – men hvor er han, når verden så åbenlyst mener udmærket at kunne 
klare sig selv? 
Foredrag ved Henning Thomsen.

Fælles sogneaften: Bonhoeffer – kom som du er – og bliv som os?
Torsdag den 25. februar kl. 19.30 i Sortebrødre Hus
Er løsningen så "kirken" – måske "menigheden" – som den mindre, udvalgte skare? Eller 
bliver det ikke også for selvtilstrækkeligt. Men hvis det gør, hvad er der så tilbage? Ja – det 
er det spændende!
Foredrag ved Henning Thomsen.

Fælles sogneaften, afsluttende foredrag: Tro, kamp og kærlighed
Torsdag den 10. marts kl. 19.30 i Vestervang Kirke
Skuespiller Caspar Koch holder foredrag på baggrund af sit stykke om Bonhoeffers liv, tro, 
kamp og kærlighed.

To vestjyske nabopræster – en fortælling om Kaj Munk og K. L. Aastrup
Torsdag den 17. marts kl. 14.30
Ved Søren Lodberg Hvas, tidligere biskop i Aalborg Stift. Fortællingen samler sig om en 
karakteristik af de to personligheder, deres liv og deres virke. Sluttelig berøres det spændte 
forhold mellem de to nabopræster.

Årstidens sange
Torsdag den 28. april kl. 14.30
Vi synger af Højskolesangbogens mange dejlige forårssange. Organist Maja Simonsen 
sidder ved klaveret, og kirkens pigekor synger med. Sognepræst Kristine Jersin fortæller lidt 
mellem sangene. 
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Orgelkoncert
Søndag den 28. februar kl. 12.30
Houlkær Kirkes organist Maja Simonsen sætter sig ved tangenterne og spiller en halv times 
orgelkoncert efter gudstjeneste og kirkefrokost. Hun vil fortælle lidt om musikken, der 
blandt andet vil være af så forskellige komponister som César Franck og Arvo Pärt.

Ny og ambitiøs festival i Viborg
Viborg Internationale Kirkemusik Festival afholdes for første gang den 1. – 10. april i år.
Det er de seks bykirker i Viborg, der er gået sammen om at arrangere festivalen i samarbejde 
med Viborg Kommune. Der kan læses meget mere om festivalen på www.viborgfestival.dk. 
Billetter kan købes på billetnet.dk og i billetkontoret ved Tinghallen i Viborg.
En del af festivalens tema er koncerter med musik fra bestemte lande eller områder. I Houl-
kær Kirke kan man høre følgende to koncerter i anledning af festivalen:

Koncert med norsk kor- og orgelmusik 
Torsdag den 7. april kl. 19.30
Den norske kirkemusik præsenteres af ViVo - Viborg Vokalensemble, som arbejder intenst 
og detaljeret med kormusik, hvor den enkelte sanger har et stort ansvar og spillerum. ViVo 
er ledet af organist ved Houlkær Kirke, Maja Simonsen. Til koncerten vil der være musik af 
Knut Nystedt, Trond Kverno og Egil Hovland. Fri entré.

KONCERTER

Koncert med fransk kormusik 
Lørdag den 9. april kl. 19.30
Med Midtjysk Kammerkor, Viborg Kammer-
kor, orkester og solister.
Søren Birch dirigerer kor, solister og orke-
ster gennem et sandt fransk udstyrsstykke 
med Gabriel Faurés Requiem i centrum. 
Dette requiem i syv afdelinger kan bedst 
beskrives som et destillat af alle de smukke 
melodier, Fauré overhovedet har kompone-
ret.  
Entre: 100 kr. / unge under 25 år 50 kr. 
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ANDET
Spaghettigudstjenester
Tirsdage kl. 17.00 i Houlkær Kirke. Datoer for de kommende spaghettigudstjenester:
8. marts: Om en mand, som havde en vingård
12. april: Om en mand, der skyldte mange penge væk
10. maj: Om en rig mand, der lånte sine penge ud til sine tjenere.

Studiekreds
Velkommen til alle, der har lyst til fri meningsudveksling og samtale om samfund og etik og 
religion – og til at blive klogere på spændende emner, der ofte er relevante i tiden.
Studiekredsen mødes en torsdag om måneden kl. 9.30 i kirkens sognelokaler. 
Datoer for kommende studiekreds-møder: 3. marts, 7. april og 12. maj.

Søndagsfrokost
Hyggeligt samvær og brød med pålæg. Maden koster 10 kr.
Datoer for kommende søndagsfrokoster:
28. februar – OBS efter frokosten er der orgelkoncert i kirken ved organist Maja Simonsen
10. april.

Morgenandagt
Hver fredag er der morgensang, bøn og læsning i Houlkær Kirke kl. 10.15. Efter gudstje-
nesten er der kaffe og hyggelig samtale i kirkens våbenhus. Den sidste fredag i måneden 
kører vi flyglet frem til "ønskekoncert" efter formiddagskaffen. Så er der frit sangvalg efter 
Højskolesangbogen. Kig forbi og kom godt i gang med fredagen!

Koncert med Viborg Concert Band 
med dirigent Trine Jensen-Gadega-
ard
Tirsdag den 24. maj kl. 19.30
Bandet består af cirka 25 voksne ama-
tørmusikere. Repertoiret spænder over 
en bred vifte af forskellige musiske 
genrer som f.eks. marcher, filmmusik, 
musicals, klassiske værker, kirkemusik 
samt rock, jazz og beat. Musikglæden i orkesteret er stort, og mottoet er: 
Musik kan ikke læses i noder, den skal høres!
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Forårsmarked 
– en festlig dag for hele sognet

Lørdag den 12. marts
Dagens program:
Kl.  9.15:  Kirkens kor synger dagen ind
Kl.  9.30:  Morgensang i kirken ved sognepræst Kristine Jersin
 - Derefter åbner boderne og loppemarkedet, og cafeteriet har kaffen klar
Kl. 11.15:  Cafeteriet sælger lune frokostretter
Kl. 13.30:  Markedet lukker

Tag børnene med.
Der er fiskedam, bamsebod og andet sjovt for børnene.

Hvis du har noget – stort eller småt – som du har lyst til at give til loppemarkedet, 
syboden, kageboden, tombolaen eller…., så tager vi med tak imod. Det kan afleveres i 
kirken i åbningstiden mellem kl. 9 og 13 - undtagen på mandage - til og med torsdag 
den 10. marts.
Dagens overskud fordeles mellem bl.a. kirkens julehjælp, De grønne Pigespejdere, Kir-
kens Korshærs varmestue i Viborg og det sundhedscenter i Afrika for kvinder og børn, 
som kirken støtter gennem det folkekirkelige missionsselskab, Mission Afrika.
Vi ser frem til en festlig dag med et mylder af mennesker i kirkens lokaler.

Velkommen!

Frivilligfest
Kære frivillige medarbejdere i Houlkær Kirke.
Sæt allerede nu et X i kalenderen den 7. marts, da I inden så længe vil modtage en indby-
delse til en festlig aften med masser af pandekager, fuglefløjt og fællessang. Hilsen Aktivi-
tetsudvalget.
 
Åben Familie
I den kommende sæson vil det være fredagene i de ulige uger, vi mødes, altså den 5. og 
19. februar, den 4. og 18. marts samt den 1. og 15. april. Bemærk, at den 19. februar er 
gratis-aften. Husk tilmelding på listen i våbenhuset eller til Tove Kallestrup på tlf. 20 86 11 
58 senest mandag den 15. februar kl. 13.00. Vel mødt.
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Skærtorsdag i Houlkær Kirke
Torsdag den 24. marts kl. 18.00
Skærtorsdag fejrer vi den aften, hvor Jesus satte sig omkring bordet for sidste gang sammen 
med sine disciple for at bryde brødet og dele ud af vinen og dermed indstifte nadveren. 
Skærtorsdag er derfor måltidets og fællesskabets aften.
Det vil vi markere i Houlkær Kirke ved at indbyde alle til fællesspisning i kirkens sogneloka-
ler kl. 18.00 inden aftengudstjenesten. 
Der er tilmelding til spisningen, og maden koster 30 kr. pr. person.

Den nye salmebog – nogle år efter
Onsdag den 18. maj kl. 17.00
Den "nye" salmebog er efterhånden ved at have nogle år på bagen, men heldigvis er der 
stadig begavede mennesker, der sætter ord og toner på det med Gud.
Efter vi har fået storskærme i kirken, står vi meget friere med hensyn til brug af salmer, der 
ikke findes i salmebogen, og derfor vil vi gerne komme med nogle bud på nyere salmer, der 
kunne berige vores gudstjeneste.
Kom og syng med onsdag den 18. maj mellem kl. 17.00 og 17.45, hvor voksenkoret synger 
for, og organist og præst fortæller lidt om, hvorfor netop disse salmer kunne bruges til 
gudstjenester her i Houlkær.
Maja Simonsen og Lotte Martin Jensen

Kælderhygge
Tirsdagene den 26. januar, 23. februar, 29. marts og 26. april kl. 17.00 – 18.30.
Kælderhygge er et åbent fællesskab for familier med børn. Vi mødes i kirkens kælder og 
begynder aftenen med et par sange m.m. Derefter er der bibelhistorie/dukketeater, og som 
regel er der også tid til at være lidt kreative. Vi synger godnat-sang, inden vi spiser, så man 
kan liste af, når man er blevet træt.
Det koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn at deltage. Tilmelding senest dagen før kl. 
13.00. – gerne sms på tlf. 20 86 11 58 til Tove Kallestrup. 
  

Sang og Bevægelse for store og små
- finder sted i caféen på Kildehaven kl. 9.45 til 10.30 i de lige uger.
Vi synger både nye og gamle sange og salmer for og med hinanden og bevæger os dertil, 
lytter til musik, blæser bobler, rasler med æg, og hvad vi ellers kan finde på. Det er en måde 
at bringe den yngste og den ældste generation (og dem der er indimellem) sammen på en 
fornøjelig måde. Det koster ikke noget at deltage.
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Sogneindsamling: 
Del med verdens fattigste kvinder

Søndag den 13. marts vil Houlkær Sogn gerne sende så mange frivillige indsamlere 
på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens fattigste kvinder en hånds-
rækning gennem Folkekirkens Nødhjælp.
"Når vi hjælper en kvinde, hjælper vi hele hendes familie, så vi synes, det giver rigtig 
god mening at samle ind til kvinderne," siger Anne Verner Hansen, indsamlingsleder 
i Houlkær Sogn.
Meld dig som indsamler hos Anne Verner Hansen på 61673349 eller avh1110@gmail.
com allerede nu og del din søndag med verdens fattigste kvinder.

Babysalmesang
- hver mandag formiddag dog ikke i skolens ferier.
Babysalmesang er for babyer fra cirka 2 til cirka 9 måneder og deres voksne. De cirka 40 
minutter går med sange, salmer og dans. Vi ser på sæbebobler og gynger i tæppe m.m., så 
børnenes sanser stimuleres på mange forskellige måder. 
Da vi måske er mange, vil der formentlig være to hold i en periode – startende kl. 10.30 
og kl. 11.30. 
Forhør om pladser og tider hos Tove Kallestrup tlf. 20 86 11 86 eller tove@houlkaerkirke.
dk.
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KONTAKTOPLYSNINGER

www.houlkaerkirke.dk

Kbf. sognepræst Kristine Jersin
træffes i kirken tirsdag kl. 10 – 11 og onsdag kl. 10.30 – 11.30
tlf. 24 27 96 33

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

Kordegn Møske Bak
træffes i kontorets åbningstider 
tirsdag kl. 9 – 13
onsdag kl. 10 – 13
torsdag kl. 9 – 13 og 16 – 17
fredag kl. 9 – 13
tlf. 86 67 40 88

Sognemedhjælper Tove Kallestrup
træffes efter aftale
tlf. 20 86 11 58

Organist og kantor Maja Simonsen
tlf. 21 80 87 73 / organist@houlkaerkirke.dk

Kirketjener Jens Aage Birk Jensen
træffes i kirken tirsdag til fredag kl. 8 – 12.30
tlf. 24 59 78 79



39

HOULKÆR KIRKE

Gudstjenester
Februar 
7. februar – fastelavn
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

9. februar – spaghettigudstjeneste om 10 
piger med olielamper
kl. 17.00 Kristine Jersin

14. februar – 1. søndag i fasten
kl. 10.30 Kristine Jersin

21. februar – 2. søndag i fasten
kl. 10.30 Kristine Jersin

28. februar – 3. søndag i fasten
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

Marts
6. marts – midfaste
kl. 10.30 Kristine Jersin

8. marts – spaghettigudstjeneste om en 
mand, som havde en vingård
kl. 17.00 Kristine Jersin

13. marts – Mariæ bebudelse
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

20. marts – Palmesøndag
kl. 10.30 Kristine Jersin

24. marts – Skærtorsdag
kl. 19.30 Kristine Jersin

25. marts – Langfredag
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

27. marts – Påskedag
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

28. marts – 2. Påskedag
kl. 10.30 Kristine Jersin

April
3. april – 1. s. e. påske
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

10. april – 2. søndag efter påske
kl. 10.30 Kristine Jersin

12. april – spaghettigudstjeneste om en 
mand, der skyldte mange penge væk
kl. 17.00 Kristine Jersin

17. april – 3. søndag efter påske
kl. 10.30 Kristine Jersin

22. april – bededag
kl. 10.30 Kristine Jersin

24. april – 4. søndag efter påske
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

Maj
1. maj – 5. søndag efter påske
kl. 10.30 Kristine Jersin

5. maj – Kristi himmelfart, konfirmation
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

7. maj – konfirmationer
kl. 9.30 Kristine Jersin
kl. 11.00 Kristine Jersin

8. maj – 6. søndag efter påske
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

10. maj – spaghettigudstjeneste om en rig 
mand, der lånte penge ud til sine tjenere

kl. 17.00 Kristine Jersin

15. maj – Pinsedag
kl. 10.30 Kristine Jersin

16. maj – 2. Pinsedag
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
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DET SKER...

4/2  Foredraget Guldaldercauseri i Houlkær Kirke

11/2  Fælles sognearrangement i Houlkær Kirke: Bonhoeffer – personlig kristen

25/2  Fælles sognearrangement i Sortebrødre Hus: Bonhoeffer – kom som du er

28/2  Orgelkoncert i Houlkær Kirke

7/3  Frivilligfest Houlkær Kirke

10/3  Fælles sognearrangement i Vestervang Kirke: Tro, kamp og kærlighed

12/3  Forårsmarked i Houlkær Kirke

13/3  Sogneindsamling

17/3  Foredrag i Houlkær Kirke: To vestjyske nabopræster

7/4  Koncert i Houlkær Kirke med norsk kor- og orgelmusik

9/4  Koncert i Houlkær Kirke med fransk kormusik

28/4  Sangeftermiddag i Houlkær Kirke

18/5  Den nye salmebog – nogle år efter i Houlkær Kirke

24/5  Koncert i Houlkær Kirke med Viborg Concert Band


