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LEDER

Selvfølgelig bliver det forår igen
Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

Puha den trækker tænder ud, den sejlivede, altdominerende corona-virus, som det seneste år har lagt hele
verden ned.
Da den for første gang sådan for alvor viste sit grimme ansigt i februar sidste år, havde jeg ikke i min
vildeste fantasi forestillet mig, at den på den måde kunne lamme hele samfundet og vores måde at være
sammen på.
I skrivende stund sidder jeg og rigtig mange andre forældre rundt i vores hjem og forsøger at balancere
fuldtidsjob og hjemmeskole for børnene. Det er ikke let.
Når det så er sagt, så hygger jeg mig også med børnene, og efter endt skole- og arbejdsdag har vi jo som
familie al tid i hele verden til bare at være sammen. Så jo, lidt godt har corona-situationen også ført med
sig.
Da jeg sad og lagde sidste hånd på dette blad, fik jeg en klar fornemmelse af, hvor meget vi her i Houlkær
også har at glæde os over som bydel. Som eksempel kan nævnes, at Houlkærskolens nye leder, Jens Johansen, lover fortsat at have elevernes trivsel som den altoverskyggende førsteprioritet. Det løfte hænger
vi dig op på Jens!
Der er også som Houlkær-borger al mulig grund til at glæde sig over, at vi har et helt frisk kuld ildsjæle klar
til at tage en tørn i idrætsforeningens bestyrelse, ligesom det er ualmindelig glædeligt, at Initiativgruppen
Houlkærs formand, Henrik Søgaard, er klar til at fortsætte sit arbejde lidt længere, selvom han oprindelig
havde planlagt – og også meldt ud – at han var på vej til at give depechen videre.
I bladet her kan du læse om initiativgruppe-formandens overvejelser og bevæggrunde for at blive hængende lidt endnu.
Rigtig mange ting er fortsat præget af coronaens altoverskyggende hærgen, men der
er lys forude. Foråret er lige på trapperne – både i direkte og overført forstand. Forhåbentlig bliver forårets komme også startskuddet til en stille og rolig tilbagevenden til
hverdagen, som vi kendte den, før virussen låste os fast i sit jerngreb. En hverdag hvor
vi igen kan mødes på kryds og tværs i Houlkær, hvad enten det er i skolen, til fodboldtræning, i hallen, i kirken eller hos bageren.
Min opfordring skal være: Hold ud lidt endnu og forsøg samtidig at nyde den anderledes tid, du måske lige nu har med familien. Nyd de mange ledige timer,
du pludselig har til rådighed, og nyd det pusterum og afbræk fra hverdagen,
som corona-tiden også har været.
Og når foråret og lyset om lidt er her, så skal vi ved fælles hjælp igen
have vores mange fællesskaber i Houlkær til at blomstre.
Jeg glæder mig!
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En skole er rundet
af sit lokalområde
Jens Johansen, ny leder på Houlkærskolen, vil fortsætte en skole i sine forgængeres spor, hvor
børnenes læring og trivsel i hverdagen er i højsædet.
Af Louis Schmidt-Lund

Jens Johansen nåede knap nok at indtage sit kontor som ny leder på Houlkærskolen den 1. december, før
skolen få uger senere blev nærmest affolket. Flere hundrede børn, med få undtagelser, blev sendt hjem
på grund af udviklingen i corona-tallene. Indtil videre står den på hjemmeundervisning til efter vinterferien.
- I den situation er jeg lykkelig over, at jeg blev leder på en skole, som jeg kendte i forvejen. Det havde været
noget helt andet, hvis jeg var kommet til en skole med en helt anden organisation, som jeg samtidig skulle
sætte mig ind i. Heldigvis havde vi et nogenlunde roligt efterår med tid til jobsamtaler, ud over min egen
også to nyansatte lærere, som er begyndt efter nytår, siger Jens Johansen.
Med det lange lys på ser den nye skoleleder frem til, at den nuværende situation bare bliver en parentes i
historien, hvor han efterfølgende kan være med til at sætte præg på og udvikle skolen og medvirke til, at
Houlkær fortsat er en god bydel.
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Det er en bydel, som han selv har været en del af siden 2001, hvor han blev lærer på Houlkærskolen. Det
var dog med lidt eftertanke, da naboerne på Fristruphøjvej den gang sagde: ”Vi flytter herfra. Houlkærskolen er et frygteligt sted”.
Så havde han og den sygeplejerske-uddannede hustru Rikke nu også valgt rigtigt for dem selv og deres
børn?
Tvivlen blev hurtigt gjort til skamme. Jens Johansen involverede sig hurtigt i foreningslivet som fodboldtræner, siden blev han formand for Houlkærhallen, en post som han efter 10 år nu frasiger sig. Det er ikke
foreneligt med skolelederjobbet.
- Jeg har kendt bydelen fra min tid på Viborg Amtsgymnasium, som det hed engang, og det var slet ikke
det indtryk, jeg havde af bydelen. Det er heller ikke det billede, som præger skolen i dag, hvor mange
forældre uden for skoledistriktet vælger skolen til for deres børn, siger Jens Johansen.
Han betegner faktisk rollen som skoleleder i netop Houlkær som sit drømmejob, for han er Houlkær-mand
ind til benet, selv om familien for to år siden flyttede til midtbyen, hvor børnene på nu 17 og 19 år begyndte
på ungdomsuddannelser.
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- Udviklingen i Houlkær er fortællingen om et godt sted for børnene med en skole i god drift. Det er i en
linje fra Ole Birch til Pernille Lilliedahl og nu mig, så jeg føler mig privilegeret, siger den nye leder på Houlkærskolen.

Skole for børn, ikke systemer
Skal Jens Johansen sætte ord på sin vigtigste opgave, er han ikke i tvivl. Børnene er i fokus.
- Uanset snak om strukturer, projekter og smarte ord så gælder det børnenes læring og trivsel i hverdagen
200 skoledage om året. Det handler om, at i dag og i morgen er den gode hverdag mellem børn, lærere
og pædagoger, siger Jens Johansen.
Han lader sig ikke forblænde af optalte projekter og pædagogiske tilgange, som foregiver at have svar på
alle udfordringer.
- To år senere er det pludselig noget helt andet, som er oppe i tiden. Det vil jeg ikke lade os styre af. Det
gælder ikke om, at vi skal gøre os opmærksom over for andre. Vores skole er Houlkær-områdets, den vi er
rundet af, og det er kritik lokalt, vi skal lytte mest til, siger Jens Johansen.
Han henviser også til, at forældre nærmest kan finde alle oplysninger om en skole på internettet, en slags
”trust pilot”. Men det er ikke klædeligt at køre skoler op mod hinanden i et regneark
- En skole er ikke en bank, hvor man kan holde bidrag og renter op mod hinanden. Vi har ofte forældre,
som besøger os, og de får en langt større forståelse for, hvad det er for en skole, de sender deres børn til,
når de er her personligt. Det handler også om tillid. Der skal være plads til fejl, dem har vi også, men dem
klarer vi med troværdighed og gennemsigtighed.
Viborg Kommune er i gang med en proces om skolestrukturer, som i Viborg også drejer sig om de nye
udstykninger Taphede og Arnbjerg og ikke mindst en ny skole i Overlund. Det får også betydning for
Houlkærskolen.
Jens Johansen føler ikke, at Houlkærskolen er taber i det spil. Måske skal der flyttes nogle streger i de nye
skoledistrikter til fordel for Houlkær-området. Desuden peger den fremtidige udvikling af idrætsfaciliteter i
Houlkær også i den positive retning.
- Vi er en del af skolefællesskabet i Viborg Kommune, og vi byder ind med det, vi er rundet af. Men vi køber
ikke, at vi alle skal være ens, for en skole er alle steder præget af lokalområdet. Og børnene er alt for vigtige
i forhold til koncern-snak og projekter.
Tilbage i den nuværende dagligdag er der lærere på skolen, børnene er hjemme til undervisning via computeren. Den eneste undtagelse er nogle elever, som bliver nødundervist efter corona-reglerne.
Jens Johansen og resten af skolen ser frem til, at det efter sommerferien igen bliver et helt normalt skoleår.
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Et nyrenoveret skolekøkken står klar til at tage imod eleverne,
når de er tilbage på skolen igen efter nedlukningen.
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Nyt fra Houlkærskolen
Ikke et nyt skoleår, men et nyt kalenderår er taget i brug – også på Houlkærskolen. En ny skoleleder er også taget i brug, og det samme er, uden sammenligning i øvrigt, nyrenoverede toiletter
i Kernehuset og et helt nyt skolekøkken. Så selvom corona på mange måder også er en spændetrøje for hverdagen i skolen, så er der stadigvæk en hverdag, som vi efter bedste evne forsøger at
holde fast i og få til at fungere.
Af Jens Johansen, skoleleder på Houlkærskolen

Hvis vi tager udgangspunkt i den aktuelle corona-situation og det faktum, at nedlukninger og restriktioner
på mange måder gør vores velkendte hverdag ugenkendelig, så er der desto mere grund til, at vi stræber
efter at holde fast i så meget som muligt af den hverdag, som corona på så mange områder lukker ned for.
Vi er i nyere historie aldrig i den grad, som corona gør nu, blevet mindet om, hvor vigtig en god, tryg og
stabil hverdag er, og hvor meget fællesskabet betyder for os som individer. Dette gælder nok i særlig grad
for børn og unge.
Det er derfor også med det udgangspunkt, at vi på Houlkærskolen gør os umage med at gå til ”grænserne”
i restriktionerne, at holde gang i årshjul, mærkedage og traditioner på skolen og derved holde fast i så meget af hverdagen som overhovedet muligt. Ikke fordi vi ikke tager corona-truslen alvorligt, for det gør vi bestemt, men fordi elevernes trivsel og velbefindende altid lægger os meget på sinde – også i en corona-tid.
Den gode skolehverdag er rygraden i en god skole, og det glemmer vi ikke, selvom vi er udfordret på
selv det mest basale i en skolehverdag, nemlig det at vi mødes og samles på skolen til undervisning og
fritidsaktiviteter.
Det kommer vi forhåbentlig snart til igen, og når I læser dette, så er vi måske allerede tilbage på skolen og
tilbage i noget, som ligner lidt mere den hverdag, som vi alle savner fra tiden før corona.
Hvis vi vender blikket væk fra den allestedsnærværende corona, så sker der heldigvis også andet i og omkring Houlkærskolen. Som jeg indledningsvist skrev, så har vi hen over vinteren fået lavet lidt ”opdateringer”
på toiletterne i Kernehuset og ikke mindst fået gennemrenoveret vores skolekøkken, så det nu fremstår
helt nyt, som I kan se af billedet. Det glæder vi os til at vise frem til eleverne og ikke mindst tage i brug.

Fremtidens skole
En anden spændende proces, som tager fart her i 2021 på skoleområdet, er Viborg Kommunes arbejde
med en nye skolestruktur, også kaldet ”Fremtidens skole”.
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Kort fortalt er udgangspunktet for Børne- og ungdomsudvalgets ønske om at kigge på ”Fremtidens skole”
i Viborg det faktum, at vi generelt i kommunen bliver flere ældre og færre børn de kommende år. Faktisk
bliver der op imod 1000 færre elever alene i Viborg Kommune.
Færre børn betyder færre skoleelever. Færre skoleelever betyder færre penge til skoleområdet. Færre penge til skoleområdet betyder i sidste ende mindre budgetter ude på de enkelte skoler. Mindre budgetter
betyder færre lærere, pædagoger, ledere, og alt det andet, som vi som skole bruger penge på for at lave
en god hverdag i skolen.
Er man interesseret, så kan man læse meget mere om ”Fremtidens skole” her:
https://viborg.dk/service-og-selvbetjening/skole-og-uddannelse/skole/fremtidens-skole/
Hvor stiller det så Houlkærskolen i forhold til ”Fremtidens skole”?
Godt! Houlkærskolen står efter min bedste overbevisning godt rustet til fremtiden. Vi står i den privilegerede
situation, at hvor rigtig mange af kommunes andre skoler allerede nu oplever elevnedgang, så oplever vi
elevfremgang.
Det kan selvfølgelig forklares med en generel tilflytning til Viborg, hvor andre og mindre bysamfund måske
i højere grad oplever, at der kommer færre børnefamilier til byen og dermed færre elever i klasserne. Det
er dog ikke forklaringen alene.
En vigtig del af årsagen er ganske simpelt også, at Houlkærskolen er en god skole. Det er der flere og flere,
også uden for Houlkær, som har fået øjnene op for. Det betyder, at der kommer flere elever til Houlkærskolen fra andre skoledistrikter i kommunen, samtidig med at også flere i skoledistriktet vælger Houlkærskolen. Det har betydet konstant elevfremgang de seneste år.
At elevprognoser er med til at både styre og rammesætte fremtiden er ikke noget nyt fænomen. Ofte viser
fremtiden sig dog svær at forudsige. Hvis vi bare tager udgangspunkt i elevprognosen fra maj 2020, som
ligger som baggrundsmateriale for ”Fremtidens skole”, så kan man se, at det allerede for indeværende
skoleår ikke er lykkedes specielt præcist at forudsige elevtallet for Houlkærskolen.
Ifølge materialet skulle elevtallet i Houlkær ligge på 685. Det officielle elevtal for skoleårets fastslås den
1.11., og der var vi på 709 elever! Helt skævt ser det ud, hvis vi så går til den forrige elevprognose, som er
fra 2012. Har sagde prognosen, som skulle forudsige elevtalsudviklingen i Viborg Kommune for perioden
2012-2027, at Houlkærskolen i skoleåret 20/21 ville have 540 elever.
Det er et fejlskud på små 200 elever på en prognose otte år ud i fremtiden.
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Elevprognosen fra maj 2020 i baggrundsmaterialet for skolestrukturdebatten i Viborg
Kommune; ”Fremtidens skole”, siger 685
elever. Vi er 709 elever.

Elevprognosen fra 2012 forudsagde, at elevtallet
på Houlkærskolen ville være helt nede på 540
elever i skoleåret 20/21, hvilket er meget langt
fra virkelighedens 709 elever.

Tallenes ukorrekthed understøtter den positive historie om øget dækningsgrad og elevtilstrømning til Houlkærskolen de seneste år, men også meget tydeligt en historie om, hvorfor vi altid skal tage prognoser og
statistik med et gran salt.
Fremtiden kommer, uanset om vi vil eller ej, og det er min klare forventning, at hvis vi forsætter det gode
lokale samarbejde om at skabe en god skole i Houlkær, så vil fremtidens elevprognoser for Houlkærskolen
blive ved med at vise sig fejlagtige.
Vi går derfor ind i processen omkring ”Fremtidens skole” i Viborg med både vilje til og forventning om, at
vi også i fremtiden forbliver det naturlige skolevalg i området.
Det er med al tydelighed svært at forudsige fremtiden, også i en skolestrukturdebat, men jeg tager alligevel
chancen og laver min egen forudsigelse: Elevprognosen fra 2020 siger, at elevtallet på Houlkærskolen vil
falde det kommende skoleår. Det tror jeg ikke på. Elevtallet på Houlkærskolen kommer til at stige! Det tør
jeg godt æde min gamle hat på. 

11

HOULKÆRSKOLEN

12

HOULKÆRSKOLEN

Bogposer i en corona-tid
Af Bente Bach, skolebibliotekar

Det nye år startede desværre med en ny nedlukning af vores land og dermed nødundervisning også for de
yngste skolebørn.
Da jeg møder på arbejde 4. januar, starter jeg med at finde bøger til mine egne børnebørn, især Kalle på 10
år, da jeg ved, at han hurtigt vil løbe tør for læsestof. Efterfølgende kommer 3 - 4 kolleger og ønsker hjælp
til at finde læsestof til deres børn, som nu sidder hjemme og skærmundervises og skærmlæser.
Jeg tænker, at alle familier oplever denne problematik i øjeblikket, og jeg kontakter derfor vores skoleleder
Jens Johansen angående min idé om at pakke bogposer til de elever, der måtte ønske det. Han siger
heldigvis ”go for it” - bare retningslinjerne overholdes med afstand og så videre.
Jeg informerer elever og forældre på AULA, og i løbet af den første dag får jeg et sandt boom i min mailboks. Mange - især forældre - ønsker bogposer til deres børn, og jeg går i gang med at finde egnede bøger
til eleverne.
Mit kendskab til stort set alle skolens elever kommer mig her til gode, kombineret med nogle tricks i forhold til at se, hvad eleverne har lånt på det sidste. Derved tror jeg, det lykkedes for mig at pakke egnede
bogposer til de fleste.
Jeg benytter også chancen for at putte bøger i poserne, som eleverne måske ikke selv umiddelbart ville
vælge, men som alligevel kan blive en rigtig god læseoplevelse.
Første udlevering var onsdag den 6. januar, og her røg der 130 poser ud gennem vinduet.
Jeg fortsætter med denne service, så længe skolen er lukket ned. Det vil sige, at der kan bestilles bøger til
udlevering hver onsdag i tidsrummet 12.00 - 13.00.

Tip os!

måske en ide til,
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Matematik-fagdag
på 8. årgang
Af Pia Lund og Bente Bach

Følgende var oplægget til en matematik-fagdag på 8. årgang:
”Houlkærhallen vil gerne investere i en minigolf-park. Skolen er derfor blevet kontaktet af Houlkærhallens halbestyrer - Jens Johansen. Jens, der jo også er leder her på skolen, vil gerne have,
at det er folk med kendskab til lokalområdet og meget gerne elever på Houlkærskolen, der udformer banerne. Derfor vil Jens gerne have jeres bud på, hvordan minigolf-banerne kan se ud.”

Der blev stillet strenge krav til banens udformning:
Arealet måtte max. være 2 m2- mindst 3 sving - bredde 40 centimeter og så videre.
De enkelte grupper (18 stk. i alt) kastede sig over opgaven. Der blev regnet, tegnet, målt, arbejdet med
målestoksforhold og anvendt GeoGebra, som er et dynamisk tegneprogram.
En sådan dag bliver der arbejdet med den praktiske del af matematikken. Mange af elevernes færdigheder
bliver sat på prøve, og der er rig mulighed for at bruge matematikken i praksis.
Minigolf-banen skulle laves i pap, så i løbet af ugen op til fagdagen havde vi indsamlet alt det pap, der var
på skolen, og et større depot blev opbygget.
18 grupper - 18 forskellige baner - 36 m2 pap !!!! - Så skolen var som blæst for papkasser.
Der blev arbejdet ihærdigt på banerne, som skulle stå klar præcis klokken 13.
Banerne blev stillet op i fællesrummet og ivrigt afprøvet med køller og bolde.
En anderledes, sjov og lærerig dag i matematikkens tegn, hvor dagens produkter udviste stor kreativitet og
iderigdom fra de unge mennesker.
Og hvem ved? ... måske bliver det til virkelighed med minigolf-baner i Houlkær engang.
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Elevkommentarer:
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Virtuelle VG
På Viborg Gymnasium er klasselokalerne tomme. Hjemme i stuerne stiller lærerne op til virtuel undervisning, og på værelserne rundt om i Viborg og omegn sidder eleverne klar ved computerne: Corona har skabt
en helt ny virkelighed for alle på gymnasiet.
Selvom undervisningen ikke foregår på gymnasiet, betyder det dog ikke, at hverdagen er gået i stå
- tværtimod.
- Vores lærere har travlt, fortæller rektor Lene Gade.
- De skal som altid forberede undervisningen, så eleverne lærer så meget som muligt. Og nu kæmper de
også med, at klassens elever ikke er i samme rum. Det betyder rigtig meget for kommunikationen. Der
foregår jo meget i et klasserum, som man ikke fanger i det virtuelle rum, og det er en stor forhindring, der
skal overvindes.
Udfordringen med de nye betingelser handler ikke kun om undervisningen, men i lige så høj grad om det
sociale liv, som eleverne savner.
- Det at trives og have lyst til at stå op og komme ind til sine kammerater er en enorm stor drivkraft i
hverdagen, og uden den føler vi os hurtigt alene og afkoblede. Da vi var lukket ned i foråret, fandt vi på
mange sjove og sociale ting for at holde humøret oppe hos eleverne. Vores lærere lavede for eksempel en
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musikvideo, og vi afholdt en virtuel fredagscafé. I december dukkede de mandlige lærere op på skolen og
gik Luciaoptog, der blev streamet ud til eleverne. Hvis nedlukningen fortsætter nu, skal vi igen i tænkeboksen for at finde på nye arrangementer, der kan give eleverne nogle afbræk i deres virtuelle hverdag. De skal
føle, at de stadig er en del af skolens fællesskab, siger Lene Gade.
Heldigvis har Viborg Gymnasium ikke oplevet, at eleverne har klaret sig dårligere til eksamen end tidligere,
selvom landet har været ramt af corona.
- Vores lærere har gjort en fantastisk indsats for at hjælpe eleverne frem til eksamen, og det gik da heldigvis
også godt, siger Lene Gade og henviser til skolens karaktergennemsnit, der ligger over landsgennemsnittet
– både på STX, HF og EUX.
På Viborg Gymnasium har man brugt tiden, hvor skolen ikke har været lukket ned, på at lægge en ny
strategi for læring og udvikling i de kommende år.
- Viborg Gymnasium er en skole, der er skabt af visionære lærere, der gerne ville skabe moderne undervisning med inddragelse af eleven og med fokus på de kompetencer, der bliver brug for i fremtiden. Sådan er
det fortsat. Vi skal forny os, når der stilles krav om det – og det gør der nu. Vi kommer til at stå over for en
række udfordringer i fremtiden, som vi ikke kan komme uden om at løse. Og vi ønsker at klæde eleverne
på, så de ikke bare bliver dygtige, men også har lyst til og mod på at løfte de udfordringer.
En konsekvens af corona-restriktionerne er desuden, at Viborg Gymnasium ikke kan holde sit sædvanlige
Åbent hus-arrangement, hvor skolen vises frem for interesserede elever og deres forældre. Det er i stedet
blevet afløst af individuelle besøg, hvor forsamlingsloftet på fem overholdes. Man kan finde mere information om besøgene på skolens hjemmeside.
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Der skal mere end en
verdensomspændende
pandemi til at feje
benene væk under
nytiltrådt bestyrelse
Houlkær IF’s nye bestyrelse har så småt iført sig arbejdstøjet. Nu glæder de nye arbejdsheste sig
bare til for alvor at komme på græs.
Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

En stor del af deltagerne på september måneds generalforsamling i Houlkær Idrætsforening måtte knibe
sig i armen, da foreningens dystre fremtidsudsigter efter en veloverstået aften var afløst af spirende optimisme og tro på fremtiden.
Forud for generalforsamlingen trak tunge skyer ellers ind over den lille lokale idrætsforening, da intet
tydede på, at afløserne for de mangeårige ildsjæle, Dorte Sigvardsen og Michelle Poulsen, var at finde i
lokalområdet.
Christian Hald, Jacob Flintholm, Olav Berthelsen, Kasper Klavsen og Helle Sørensen ville det dog anderledes, og suppleret af de allerede siddende bestyrelsesmedlemmer, Pau Refsgaard og Lone Nør Skott,
tegner de nu fremtidens Houlkær IF.
Og selvom hele samfundet kort tid efter - for anden gang i 2020 - lukkede ned, så er den nye bestyrelse
klar til at trække i arbejdstøjet, så snart udsigten til en bare lidt mere normaliseret dagligdag melder sig.
- Jeg vil faktisk sige, at vi allerede er godt i gang. Vi er i fin dialog med de afgående bestyrelsesmedlemmer
Dorte og Michelle, som har lovet at hjælpe os godt i gang. Men det er klart, at vi først sådan rigtig kan komme i gang, når vi igen kan mødes. Både i forhold til bestyrelsesarbejdet, men vi mangler jo i særdeleshed
at få nogle fodboldspillere tilbage på banen, før det hele rigtig giver mening, siger 42-årige Jacob Flintholm,
som får titel af sportslig koordinator – en slags sportschef, om man vil.
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Med andre ord kommer han til at stå for en hel del praktiske opgaver i forhold til blandt andet den løbende
kontakt til klubbens trænere.

Sloganet: ”Det løser vi”
Christian Hald bliver formand, mens Olav Berthelsen udover en slags sekretærfunktion også får ansvaret
for it - heriblandt klubbens hjemmeside samt det forhadte kontingentsystem ”Klubmodul”, som mange
forældre i flere år har bandet langt væk.
Kasper Klavsen bliver sponsoransvarlig og har også tanker om at stå for nogle fællestræninger for flere af
klubbens hold, mens Helle Sørensen kommer til at have fokus på at få de yngste spillere på U5/U6 godt
integreret i Houlkær IF, ligesom hun ifølge Jacob Flintholm har en forkærlighed for pigefodbold.
Pau Refsgaard bliver kontaktperson til samarbejdspartnerne i klubsamarbejdet Eastside, mens Lone Nør
Skott fortsætter som økonomiansvarlig.
- Det er klart, at corona-virussen har bremset os i vores arbejde, men ingen skal være i tvivl om, at vi er
klar til at give den gas, så snart muligheden er der, siger Jacob Flintholm, som fortæller, at den nye bestyrelse har som ambition at reagere relativt hurtigt.
- Hvis en træner fortæller, at der mangler tre bolde eller fire overtrækstrøjer, så skal vi have løst den
udfordring, inden træneren mødes med sit hold ugen efter. Der må ikke være for lang responstid, for det
er en kæmpe frustration at stå som træner og have forberedt sin træning, og så bliver man forhindret i at
gennemføre træningen, fordi der ikke er styr på træningsredskaberne. Det duer ikke. Vi skal gøre det let for
trænerne, og vores slogan er: ”Det løser vi”.

Favne bredt
En anden af bestyrelsens målsætninger er at favne bredt. Houlkær IF er en klub for alle. Her forventer
Jacob Flintholm, at bestyrelsen får et stykke arbejde at gøre, når corona-restriktionerne engang ophæves,
og spillere og trænere igen kan komme på græs.
- Corona-situationen er trist for alle og ikke mindst for vores mange børn, som virkelig mister meget socialt.
Min drøm er, at vi kan byde fodboldspillerne i Houlkær IF velkommen tilbage til påske, når holdene rykker
udendørs. Jeg tvivler desværre på, at det bliver før det.
- Jeg kan godt være bange for, at corona-situationen kommer til at koste rigtig mange foreninger og
klubber rigtig mange medlemmer og frivillige, så vi er klar over, at vi i bestyrelsen skal have lavet en plan
for, hvordan vi fastholder vores nuværende medlemmer og frivillige og samtidig skaffer nye, siger Jacob
Flintholm, som i et lidt større perspektiv også frygter for coronaens betydning for folkesundheden generelt.
- Der bliver nok at tage fat på, og det er vi klar til. Så snart vi får grønt lys, så skal den have gas, forsikrer
han.
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En ny bestyrelse
tager over
I september afholdt Houlkær IF, efter flere udsættelser pga. covid-19, generalforsamling, og som bekendt
meldte ikke mindre end fem nye frivillige sig til at overtage bestyrelsesarbejdet efter Dorte Sigvardsen og
Michelle Poulsen, som efter flere års parløb havde valgt at videregive stafetten som frontfigurer i Houlkær IF.
Efter ønske fra de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer skulle overdragelsen af bestyrelsesarbejdet være pr. 1.
januar 2021. Nu har vi krydset datoen den 1. januar, men endnu en gang driller corona-situationen, og det
har i skrivende stund derfor ikke været muligt at holde et bestyrelsesmøde, hvor den nye bestyrelse kunne
konstituere sig og officielt få overdraget ansvaret for Houlkær IF.
Men så snart det igen er muligt at samles, samles bestyrelsen, ny som afgående, til et overdragende og
konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Christian Hald overtager titlen som formand for Houlkær IF.

Den nye bestyrelse kommer til at bestå af:
Christian Hald
Pau Refsgaard (på valg til generalforsamlingen 2021)
Lone Nør Skott
Helle Sørensen
Kasper Klavsen
Olav Bertelsen
Jacob Flintholm
Ifølge vedtægterne afholdes generalforsamlingen senest med udgangen af marts måned (om corona tillader det), hvor Pau Refsgaard vil være på valg, så overvej allerede nu, om du vil være en del af holdet, som
skal føre Houlkær IF videre.
Houlkær IF – klubben som betyder så meget for mange, og som generelt betyder meget for vores område!
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To kasketter
er en for mange
Houlkærhallen skal have ny formand. Efter at Jens Johansen er
blevet leder på Houlkærskolen, har det givet ham to kasketter,
og det er en for mange.
Af Louis Schmidt-Lund

I 10 år har Jens Johansen været en særdeles aktiv formand for Houlkærhallen. Da han i den sidste måned
af 2020 tiltrådte som leder af Houlkærskolen, blev der også sat en udløbsdato på formandsposten i hallen.
- Pludselig havde jeg to kasketter på, og det er en for mange, så der skal findes en ny formand for Houlkærhallen. Heldigvis udløber mit mandat som formand netop i år, og der arbejdes på hurtigt at få lavet et
årsregnskab, så vi er klar til et relativt hurtigt repræsentantskabsmøde, hvor der kan vælges en ny formand
for Houlkærhallen, siger Jens Johansen.
Han kan se tilbage på et samarbejde mellem to ligeværdige parter, skolen og hallen, og han ser frem til,
at Houlkærhallen får valgt en ny stærk formand til at bære arbejdet med et rigtig godt samarbejde videre.
Her vil Jens Johansen stadig være en meget aktiv del som medlem af projektgruppen for haludvidelsen,
nu for Houlkærskolen.

Treenighed skal udbygges
Jens Johansen peger samtidig på, at Houlkær er privilegeret ved, at tre institutioner nærmest deler baghave og allerede har opbygget et vist samarbejde - ud over folkeskolen og hallen er det også gymnasiet.
- Vi samarbejder i forvejen om grønne områder, det tekniske område og rengøring, og det er oplagt, at vi
styrker samarbejdet yderligere omkring skole og fritidslivet, siger Jens Johansen.
Mange udefra vil sikkert sige, at hold da op, hvor er man langt på det område i Houlkær. Jens Johansen
synes, der er mere at bygge på.
- Som det er nu, er det da oplagt, at vi ikke alle tre behøver at have en havetraktor, hvis vi i fællesskab
kan nøjes med en. Jeg mener også, at vi i fællesskab kan undersøge andre områder. Det kan være på
køkkendrift eller på administration, som vi allerede er i gang med at kigge på. Der er helt sikkert potentiale
til mere, når tingene bliver kigget efter i sømmene, siger Jens Johansen.
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Hvordan skal den nye hal se ud, hvor skal den ligge, og hvordan skal hele komplekset indrettes?
Intet er endnu afgjort, men forårets proces skal gerne ende ud i et konkret bud.
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Corona forpurrer rekordår i
Houlkærhallen, men projekt
”ny hal i Houlkær” fortsætter
ufortrødent i 2021
Corona slukkede for aktiviteterne i Houlkærhallen tilbage i marts og igen i december. Det kan
mærkes negativt på indtægtssiden i Houlkærhallen, men optimismen er intakt, og efterspørgslen
på mere halkapacitet er stor, så processen med en ny ”hal 2” kører upåvirket videre på trods af et
2021, som er startet med endnu en nedlukning af foreningsaktiviteterne.
Af Jens Johansen, formand for Houlkærhallen

For cirka ét år siden, før coronaen ændrede hverdagen for stort set alle, og den dag i dag forsat holder
hverdagen i en spændetrøje, annoncerede jeg i årets første Houlkær Nyt, at 2020 ville blive ”et spændende
år i Houlkærhallen”.
Den profeti gik i opfyldelse på flere plan, end jeg havde forestillet mig, og desværre ikke ubetinget positivt.
Vi var heldigvis langt henne i vintersæsonen sidste år, før landet og foreningsidrætten blev lukket ned og
sendt hjem. Det samme kan vi desværre ikke sige, da anden bølge af corona ramte i december og endnu
engang sendte de foreningsaktive hjem.
Først blev de voksne sendt hjem, og senere blev alle indendørsaktiviteter lukket ned igen. Mellem de to
nedlukninger har vi haft et nogenlunde normalt aktivitetsniveau, dog med visse restriktioner i forhold til
aktiviteterne og faciliteterne.
Summa summarum er, at vi sidste år stod foran et 2020, som på udlejningsdelen i Houlkærhallen stod til
at blive det største år nogensinde i Houlkærhallens 30-årige historie, men som med de mange aflysninger
nu nok ender med en lavere udlejningsindtægt end de seneste år.
Det er selvfølgelig økonomisk ærgerligt, specielt da vi i årene 2020-2022 ønsker at akkumulere likviditet
til den forestående om- og tilbygning af Houlkærhallen, men på mange måder kommer vi med en sund
og fleksibel drift af hallen alligevel økonomisk fornuftigt ud af 2020, og da der er mange i samfundet,
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som bestemt er hårdere ramt og dårligere stillet end vores lille institution, så er det ikke herfra, at der skal
komme de store beklagelser.
Vi håber bare på, at vi hurtigst muligt kommer tilbage til en hverdag, hvor der igen er aktiviteter i Houlkærhallen - det er trods alt det, som den står der for.

Projekt ”Ny hal i Houlkær”
I forbindelse med sensommerens budgetforhandlinger i Viborg Kommune kom der langt om længe en hal
2 i Houlkær på budgettet for 2022.
Selvom corona også her har lagt forhindringer ud i forhold til mødeaktiviteter og forsamlinger, så er det
lykkedes projektgruppen at mødes hen over efteråret, og processen omkring halbyggeriet tager nu for alvor
fart her i 2021.
Ambitionen for processen var og er, at der skal inddrages nuværende og fremtidige brugere af Houlkærhallen, og aftalen var, at der i starten af 2021 skulle inviteres ind til ”stormøde”, hvor alle interessenter i
projektet ville få mulighed for at blive informeret og få mulighed for at give deres mening til kende.
Den plan må vi desværre acceptere ikke bliver mulig at gennemføre under de nuværende corona-restriktioner. Samtidig begynder vi også at mærke et vist tidspres i forhold til de milepæle, som vi har sat for
projektet, hvor en endelig beskrivelse, skitse og indretningsplan er berammet til april.
Vi har i projektgruppen derfor set os nødsaget til, at vi også her indretter og tilpasser os den virkelighed,
som corona aktuelt tilbyder os. Vi kommer derfor til at invitere de nuværende og fremtidige aktive foreninger i Houlkærhallen ind til en ”digital dialog” om projektet.
Det afgørende argument er, at vi for alt i verden ønsker at holde tidsplanen, dels så vi kan komme i gang
med byggeriet hurtigst muligt, og dels så vi undgår at komme i den situation, at en forsinkelse af projektet
kommer til at betyde, at der i mellemtiden når at komme et kommunalvalg. Vi vil desuden løbende forsøge
at informere og inddrage hele Houlkær i processen dels her i Houlkær Nyt, men også på hallens hjemmeside og Facebookside www.facebook.com/houlkaer
Er det den optimale proces? Nej! Vi havde, som allerede skrevet, stillet os i udsigt, at der skulle være minimum ét stormøde, hvor vi ville præsentere projektet for hele Houlkær, ligesom vi havde et ønske om, at de
foreningsaktive i højere grad skulle involveres i processen via projektmøder og mindre arbejdsgrupper. Det
er tiden desværre ikke til, så det bliver det muliges kunst, men der skal ikke være tvivl om, at ALLE, som
ønsker at orientere sig om eller byde ind i processen, har og får løbende mulighed for det hen over foråret.
Godt nytår!
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Tid til at yngre
kræfter kommer til
Veteran i Initiativgruppen Houlkær satser på at sige ”stop” i løbet af 2021
– hvis da ellers ikke corona-situationen stiller sig hindrende i vejen.
Af Kim Juhl Andersen
”Mehr Zeit fürs Leben” – mere tid til livet – står der på plakaten, som Henning Bruun-Schmidt
i sin tid fik tiltusket sig på hovedkontoret for den tyske pendant til LO. Og mere tid til alt muligt
andet er lige præcis, hvad Henning Bruun-Schmidt håber at få, hvis det engang i løbet af
2021 lykkes ham ”at slippe ud” af bestyrelsen i Initiativgruppen Houlkær.
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Når man først én gang har meldt sig til at gøre en frivillig indsats i Houlkærs foreningsliv, kan det være sin
sag ”at slippe ud igen”.
Det har ”veteranen” Henning Bruun-Schmidt måttet sande i flere omgange. Først som formand for Houlkær IF i perioden 1999-2012 og helt aktuelt i sin egenskab af kasserer og mangeårigt bestyrelsesmedlem
i Initiativgruppen Houlkær.
Som idrætsforeningsformand havde Henning Bruun-Schmidt gerne undværet de sidste par formandsperioder, hvor han sideløbende med foreningsarbejdet pendlede på arbejde i henholdsvis Aalborg og Aarhus.
Det lod sig desværre bare ikke gøre, fordi det på det pågældende tidspunkt ikke var muligt at finde en afløser.
Som Initiativgruppe-medlem bekendtgjorde Henning Bruun-Schmidt allerede på sidste års repræsentantskabsmøde, at 2020 ville blive hans sidste år som ”græsrod” i Houlkær, men denne gang er der uheldigvis
kommet en corona-pandemi i vejen.
Som konsekvens af det gældende forsamlingsforbud er repræsentantskabsmødet 2021, der ellers ifølge
vedtægterne skulle have været holdt sidst i februar, foreløbig udskudt på ubestemt tid.
- Og indtil da – så fortsætter jeg selvfølgelig. Efter så mange år i Initiativgruppen Houlkær synes jeg ganske
enkelt ikke, jeg kan tillade mig at sige stop i utide. Men når det så i øvrigt igen bliver muligt at holde et repræsentantskabsmøde – så holder jeg altså også. Tiden må vist efterhånden være inde til, at der kommer
yngre kræfter til, lyder det med overbevisning fra den snart 74-årige Houlkær-veteran.

Fra Houlkær IF til Initiativgruppen Houlkær
Når Henning Bruun-Schmidt overhovedet er endt i Houlkær, skyldes det, at han i 1990 blev ansat som
direktør i sundhedsforvaltningen i det daværende Viborg Amt.
De første fire år pendlede han frem og tilbage mellem Viborg og Esbjerg, hvor hustruen, Britta, på daværende tidspunkt var medlem af byrådet, men i 1994 flyttede familien permanent til Viborg og fandt sig et
hus på Engbakkevej.
Via børnene blev Henning Bruun-Schmidt gradvist mere og mere involveret i arbejdet i Houlkær IF, som
dengang omkring årtusindskiftet var en af byens allerstørste idrætsforeninger med omkring 1000 medlemmer, og formandsposten i HIF førte samtidig automatisk til en plads i Initiativgruppen Houlkær.
Uden at Henning Bruun-Schmidt dog præcist kan huske, hvor mange år det egentlig er, han har været
medlem af Initiativgruppen Houlkær.
- Som mennesker er vi nok grundlæggende forskellige, når det handler om lyst og energi til at gøre en
frivillig indsats.
- Arbejdet som sundhedsdirektør i Viborg Amt var bestemt ikke noget typisk 40 timers-job, men hvis man
vil, så kan man altså mere, end man tror. Og personligt har jeg altså altid haft den indstilling, at man er
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nødt til at gøre en aktiv indsats, og at man ikke bare kan overlade det til alle andre at tage sig af ens børn
i fritiden, lyder det fra den mangeårige HIF-formand.

Kittet, der binder området sammen
De sidste år som formand for idrætsforeningen var knapt så sjove med vigende medlemstilslutning og en
skrantende tennisafdeling, som det trods ihærdigt arbejde fra en lille inderkreds aldrig for alvor lykkedes at
få til at blomstre, men når Henning Bruun-Schmidt – helt overordnet - ser tilbage på sine mange år som
frivillig i Houlkær-området, er det med stor tilfredshed i stemmen.
- Da vi flyttede hertil i 1994, var der stadig mange i Houlkær, der foretrak at sige, at de boede i Asmild
eller Overlund. Simpelthen fordi Houlkær fra starten havde fået så dårligt et ry ude omkring. Det image
synes jeg da i den grad, det er lykkedes at forbedre i årenes løb. Samtidig med at vi har fået skabt en indre
sammenhængskraft i området på tværs af de forskellige boligformer.
- Ikke mindst på dét punkt vil jeg mene, at Initiativgruppen Houlkær gennem årene har spillet en stor og
vigtig rolle. Initiativgruppen har så at sige være det kit, der har været med til at binde lokalsamfundet sammen. Tydeligst illustreret ved de mange forskellige bidragydere, som med små og store bidrag er med til at
få det hele til at løbe rundt økonomisk, herunder også udgivelsen af Houlkær Nyt.
- Houlkær Kirke, Boligselskabet Viborg, Houlkærskolen og Houlkær IF har traditionelt altid været de faste
grundpiller i samarbejdet, men dertil skal blandt andet lægges cirka 30 beboer- og grundejerforeninger,
Houlkær Bibliotek, Viborg Gymnasium, Overlund Husmoderforening, Overlund Skole og en række private
sponsorer i området.
- Tilsammen udgør de et solidt fundament for arbejdet i Initiativgruppen Houlkær – og er dermed også
med til at give os vægt som en værdig forhandlingspartner i forhold til kommunen, vurderer Henning
Bruun-Schmidt.

Fortaler for samarbejde på tværs af Randersvej
Personligt har han aldrig lagt skjul på, at han gerne ser områdesamarbejdet ”Øst for Søerne” udbredt, så
det også i højere grad kommer til at omfatte primært Overlund, men for den sags skyld også Bruunshåb
og Tapdrup.
En holdning, som blot er blevet yderligere forstærket, efter at familien for nogle år siden solgte huset på
Engbakkevej og i stedet fik adresse på Asmild Vænge.
- Jeg har som tilflytter aldrig helt forstået det gamle modsætningsforhold, der traditionelt har været mellem
Houlkær og Overlund. Tværtimod har jeg altid været af den opfattelse, at et styrket samarbejde på tværs af
Randersvej kun kan være med til at stille os stærkere som forhandlingspart i forhold til Viborg Kommune,
erklærer Henning Bruun-Schmidt.
Den afgående initiativgruppe-veteran slår i den forbindelse gerne et ekstra slag for fællesbetegnelsen ”Øst
for Paradis”, som han selv var med til at lancere i forbindelse med udarbejdelsen af en ny naturplan for
området tilbage i 2011/2012.
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Det er her ved skrivebordet på Asmild
Vænge, Henning Bruun-Schmidt sidder og
skriver ansøgninger til Viborg Kommune
og sender kontingentopkrævninger ud til
beboer- og grundejerforeninger i området
”Øst for Søerne”. Til tider kan det godt
være lidt af et detektivarbejde at finde ud
af, hvem opkrævningerne skal sendes til,
når en grundejerforening har skiftet
kasserer, afslører den siddende initiativgruppekasserer.

- Mange ved det måske ikke, men ”Paradis” var faktisk navnet på et gammelt værtshus, som i 1600-tallet
lå i Nytorvgyde på den anden side af søerne. Når vi kalder os ”Øst for Paradis”, er det således helt reelt - og
ikke på nogen måde udtryk for, at vi gerne vil gøre os bedre end andre.
- Det er sådan set bare et snedigt signal om, at vi gerne vil lægge os i slipstrømmen på den udvikling, der
sker inde i selve Viborg, forklarer Henning Bruun-Schmidt.

En fin ”krone på værket”
Et af de helt konkrete resultater af arbejdet med ”Naturområde Øst for Paradis” var etableringen af de nye
friluftsfaciliteter i Granada-skoven: Madpakkehuset, de to shelters og broen, hvorfra skolebørn og andre
naturinteresserede kan studere dyrelivet i det oprensede vandhul.
Tilbage står fortsat at få etableret et toilet på stedet, så brugerne i fremtiden får lettere ved at besørge
deres nødtørft.
Arbejdet med lige præcis den opgave har gennem de senere år været en af Henning Bruun-Schmidts
særlige ansvarsområder som kasserer i Initiativgruppen Houlkær, og om han når at få den afsluttet, inden
han stopper – det er initiativgruppens afgående kassemester fortsat usikker på.
- Lige her og nu er status, at vi afventer, om Houlkærskolen og Viborg Gymnasium vil påtage sig tilsynet
med – og rengøringen af – et evt. toilet i Granada-skoven. Det er øjensynligt meget afgørende i forhold til,
om Viborg Kommune vil støtte projektet.
- Derudover mangler vi stadig cirka halvdelen af de 600.000 kroner, som det ifølge vore beregninger vil koste at etablere et vedligeholdelsesvenligt toilet i området. Vi har selv skaffet omkring halvdelen af beløbet,
og vi satser så på, at kommunen vil bidrage med den anden halvdel, men indtil videre har vi kun et tilsagn
om, at kommunen i forbindelse med budgetlægningen for 2022 ”vil se positivt på projektet” at holde os til.
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Udover at varetage kassererposten har
Henning Bruun-Schmidt igennem en
længere årrække været Initiativgruppen
Houlkærs faste ordstyrer i forbindelse med
borgermødet og vælgermøder i Houlkær.
Her er han således i aktion som ordstyrer
op til det seneste kommunalvalg i 2017.

- Det kunne ellers være en fin ”krone på værket”, hvis jeg som kasserer kunne være med til at bringe toilet-projektet i mål, men omvendt må jeg også erkende: Et toilet er altså ikke det nemmeste byggeri at søge
økonomisk støtte hjem til, nærmest sukker Henning Bruun-Schmidt.

En evig kamp at rekruttere nye frivillige
Når han ellers ikke skriver ansøgninger til kommunen – eller forsøger at opklare, hvem der er blevet ny
kasserer i en af de mange grundejerforeninger i området, som der skal sendes kontingentopkrævninger
til - så hygger Henning Bruun-Schmidt sig blandt andet med motionscykling, tennis, bridge, lange daglige
hundeluftningsture, ophold i sommerhuset på vestkysten og familiebesøg hos datteren i København og
sønnen i Aarhus.
Alt sammen er aktiviteter, han ser frem til at få mere tid til, når/hvis det engang i løbet af 2021 lykkes at få
bundet en knude på de mange års frivillige arbejde i initiativgruppen.
Håbet er, at yngre kræfter til den tid vil stå parat til at overtage stafetten og tilføre områdesamarbejdet i
Houlkær ny energi og dynamik.
- Området fortjener, at det i fremtiden bliver lettere at rekruttere frivillige til de forskellige opgaver i foreningslivet. I stort set al den tid, jeg har været aktiv i Houlkær, har det været den altoverskyggende udfordring: At finde afløsere for dem, der siger stop.
- Det er en evig kamp, der omtrent har skullet kæmpes hvert eneste år, og ofte er det endt med, at vi kun
lige akkurat har holdt næsen over vandskorpen, lyder afskedsreplikken fra manden, der selv igennem mere
end 20 år har gjort sit til at gøre Houlkær til et lidt bedre sted at bo.
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Initiativgruppeformand Henrik Søgaard
varslede på sidste års repræsentantskabsmøde, at han i februar 2021 ville
sige stop som formand for Initiativgruppen Houlkær, men som sagerne
står nu, har han ikke tænkt sig at
”rende af pladsen”. – Nu vil jeg først
se nogle mursten komme op at stå ved
Houlkærhallen, erklærer han.

– Nu vil jeg først se nogle
mursten komme op at stå
Udviklingen i 2020 har bragt formanden for Initiativgruppen Houlkær på andre tanker.
Nu bliver han i hvert fald siddende i initiativgruppen, indtil en ny hal 2 i Houlkær er en realitet.
Af Kim Juhl Andersen

- Det her bliver min næstsidste beretning som formand for Initiativgruppen Houlkær.
Sådan lød det sidste år ved denne tid med stor beslutsomhed fra initiativgruppe-formand Henrik Søgaard.
Men – som en erfaren statsmand engang så viseligt konstaterede - så har man nu engang bare ét standpunkt, til man indtager et nyt, og i dag er det helt andre toner, der lyder fra Initiativgruppen Houlkærs
formand siden 2015.
- Vi står i dag et helt andet sted, end vi gjorde for et år siden med et spændende halprojekt til 20 millioner
kroner, som vi forhåbentlig får op at stå i løbet af 2022.
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- I den proces bliver det utrolig vigtigt, at vi som lokalsamfund taler med en klar og slagkraftig stemme, og
derfor har jeg, som sagerne står nu og her, heller ikke tænkt mig at ”rende af pladsen”. Når vi nu engang
er kommet så langt, som vi er med planerne om opførelse af en ny hal 2 i Houlkær, så vil jeg også se nogle
mursten komme op at stå – og være med til at sikre, at hallen også driftsmæssigt kan komme godt fra
start, pointerer Henrik Søgaard.

”Det hele var ved at blive lidt udvandet”
Skruer vi tiden tilbage til februar 2020, da Henrik Søgaard varslede, at han om et år ikke længere ville
være formand for Initiativgruppen Houlkær, var situationen unægteligt noget mere broget og uoverskuelig.
Lang tids arbejde på at få etableret en svømmehal i Houlkær var ”løbet ud i klorvandet”, efter at flertal
i byrådet – med opbakning fra Viborg Svømmeklub – havde besluttet sig for en placering ved Viborg
Idrætshøjskole.
Planerne om i stedet at bygge en ny ”tør-hal” i Houlkær havde endnu mest karakter af en politisk hensigtserklæring, og internt i Initiativgruppen Houlkær kneb det også lidt med at holde sammen på tropperne.
Grundstenen i områdesamarbejdet i Houlkær har traditionelt altid været de fire stor aktører i lokalområdet:
Houlkærskolen, Houlkær Kirke, Houlkær Idrætsforening og Boligselskabet Viborg.
Houlkær IF har igennem en længere årrække haft mere end rigeligt at gøre med blot at drive fodboldklub og
har derfor heller ikke haft overskud til at deltage aktivt i Initiativgruppen Houlkærs arbejde, og Houlkærskolen var pludselig heller ikke længere repræsenteret i bestyrelsen, efter at Anette Spanggaard Smidt havde
fået nyt arbejde som pædagogisk leder på Ørum Skole.
- På den baggrund syntes jeg efterhånden, det hele var med at blive en smule udvandet, og at det klingede
lidt hult, når jeg overfor blandt andre Viborg Kommune hævdede, at jeg udtalte mig på vegne af en hel
bydel.
- Helt ærligt, så følte jeg på et tidspunkt, at jeg sad og snakkede lidt for mig selv – og at den rolle, jeg
havde som talsmand for Initiativgruppen Houlkær, i længden blev en smule svær at forsvare, forklarer
Henrik Søgaard.

Vigtig rolle som fælles talerør
I det mellemliggende år har Houlkærskolen i Jens Johansen fået en ny skoleleder, der gennem en årrække
som formand for Houlkærhallen klart har demonstreret, at han netop lægger stor vægt på samarbejdet
mellem de forskellige lokale aktører i Houlkær-området.
Houlkær IF har også fået tilført nye ressourcer i form af en næsten helt ny bestyrelse, valgt på den mest
velbesøgte generalforsamling i nyere lokal klubhistorie. Og sidst – men ikke mindst – så har det seneste
års forløb omkring det forestående halbyggeri i Houlkær været med til at bestyrke Henrik Søgaard i, at
Initiativgruppen Houlkær også i fremtiden har en vigtig rolle at spille som fælles talerør for lokalsamfundet.
- Senest havde vi her i januar et virtuelt møde med kommunen om, hvordan vi i Houlkær kommer videre
med vores halplaner.
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- Her fremgik det tydeligt, at man fra kommunalt hold virkelig sætter pris på, at man i Houlkær har en
medspiller, der med en vis vægt kan udtale sig på hele bydelens vegne. Modsat eksempelvis i Overlund,
hvor de forskellige parter, der ellers har været aktivt involveret i forarbejdet til det forestående skolebyggeri,
nu igen er gået hver til sit, efter at selve byggeprojektet er sat på skinner.
- På dét punkt har vi virkelig noget at bygge videre på i Houlkær. Noget, som vi skal være forsigtige med at
kaste over bord, noterer Henrik Søgaard.

Et stærkere fundament
Når det så i øvrigt er slået fast, så mener initiativgruppeformanden fortsat, at der er god grund til at se på,
om det nu også er den rigtige måde, Initiativgruppen Houlkær er organiseret på i dag.
- Hvordan konstellationen mere præcist skal være, har jeg ikke lagt mig fast på, men eksempelvis så synes
jeg jo efterhånden, at arbejdet i initiativgruppen og arbejdet i Houlkærhallens repræsentantskab flyder mere
og mere sammen, så det kunne da være et sted at starte.
- Jeg forestiller mig også, at vi i forbindelse med forarbejdet til den nye hal 2 i Houlkær vil se nye interessegrupper opstå. Grupper, som det også kunne være relevant at få inddraget i arbejdet i initiativgruppen.
Og ikke mindst så synes jeg, det vil være oplagt, at institutioner som Medieskolerne og Viborg Gymnasium
bliver endnu mere involveret i områdesamarbejdet i Houlkær.
- Vi har i forvejen et rigtig godt samarbejde med den nye gymnasierektor Lene Klemensen Gade, som, man
fornemmer, virkelig har blik for værdien af at være en aktiv del af det omgivende lokalsamfund.
- Når vi taler med kommunen, er der i hvert fald ingen tvivl om, at man set fra rådhuset i høj grad betragter
området omkring Medieskolerne, Viborg Gymnasium, Houlkærskolen, Unoden og Houlkærhallen som ét
sammenhængende område. Derfor vil det – alt andet lige - også kun være en fordel, jo mere vi lokalt kan
få snakket sammen på tværs af de forskellige institutioner, vurderer Henrik Søgaard, som dermed håber
at have givet bolden op til en diskussion, der i sidste ende kan munde ud i, at Initiativgruppen Houlkær i
fremtiden får et endnu stærkere fundament at stå på.
Her og nu har den slags diskussioner dog trange vilkår, i og med at vi er underlagt et nationalt forsamlingsforbud, som sætter grænser for, hvor mange mennesker der må forsamles i det offentlige rum.
Som en direkte konsekvens af forsamlingsforbuddet er det allerede besluttet at aflyse Initiativgruppen
Houlkærs ordinære repræsentantskabsmøde, som ellers ifølge vedtægterne skulle have været holdt her
sidst i februar, og indtil videre er det ikke til at overskue, hvornår det overhovedet bliver muligt at få repræsentantskabsmødet afviklet.
- Et bud kunne være i juni eller i september – men vi kan selvfølgelig også vælge helt at springe repræsentantskabsmødet over i 2021 og så bare lade tingene fortsætte, som de er, frem til februar 2022, nævner
Henrik Søgaard.
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Nyt fra
Initiativgruppen
Houlkær
Årsmøde / repræsentantskabsmødet 2021
Hvert år inden udgangen af marts skal der normalt holdes repræsentantskabsmøde, men grundet corona-situationen aflyses det på ubestemt tid. Vi håber, det kan afholdes inden sommerferien, men måske
bliver det først til efteråret, eller måske venter vi helt til næste år - det kan kun tiden vise - vi kan kun håbe
det bedste.
Derfor ligger Initiativgruppen Houlkær dog ikke brak.

Affaldsindsamling
Igen i år er Initiativgruppen Houlkær en del af Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling.
Hvis situationen tillader det, er det i år søndag den 18. april klokken 13:00 med udgangspunkt fra Aktivitetshuset, Odshøjvej 2.
Efter indsamlingen er der efter planen kaffe og kage i Aktivitetshuset.
Følg med på vores Facebookside: Os i Houlkær

Houlkærportalen
I løbet af kort tid, formodentlig inden dette blad udkommer, har vores hjemmeside fået nyt udseende.
Det skulle gøre den mere overskuelig og forhåbentlig mere brugervenlig. Indholdet skulle stort set være
det samme, men vi arbejder på at få endnu flere ting med på siden. Skulle nogen have ideer til noget, der
måske burde være en del af hjemmesiden, så hører vi meget gerne fra dem.
Samtidig har Initiativgruppens logo også fået et ansigtsløft. Og for fremtiden kan den ofte skifte farve, alt
afhængighed af hvilken aktivitet den bruges til.

Toilet i Granada
Vi håber og tror på, at 2021 bliver året, hvor vi endelig får opført en toiletbygning med mere i Granada.
Mange af de forhindringer, der har gjort, at den ikke er der endnu - ser ud til langt om længe at være ryddet
af vejen…

Valgmøde i efteråret
Som mange nok ved,skal der være kommunalvalg til efteråret, den 16. november. Vi satser på, at vi igen i
år to-tre uger inden får samlet en flok politikere til et spændende møde om fremtiden for Viborg Kommune,
med særligt fokus på Houlkær-området. Præcis tid og sted fortæller vi mere om i Houlkær Nyt til september.
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Bynaturen i Danmark
er i fremgang
Af Stig Jensen

Naturens udviklingsindeks for Danmark viser, at almindelige arter som guldsmed, tårnfalk, egern, brun frø
og liden klokke, er i fremgang. Det betyder, at sandsynligheden for at se disse almindelige arter er større i
dag end i 2015, hvor undersøgelsen blev igangsat. Det viser Københavns Universitets analyse af 530.000
observationer af udvalgte dyr, planter og svampe i perioden 2015 til 2020.

Liden klokke – en art er i fremgang
- Resultatet er i første omgang overraskende og positivt. Vi hører ellers så meget negativt, når det handler
om biodiversitet. Vores data er stærk, og uanset hvordan vi tester data og indregner usikkerheder, kommer
vi frem til samme resultat – almindelige arter oplever en fremgang i Danmark, siger Carsten Rahbek,
professor i biodiversitet, leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet og
ansvarlig for artsdata i Biodiversitet Nu.
Ifølge undersøgelsen er indeks for by- og bynær natur er steget til 125, mens den lysåbne natur er faldet
lidt til indeks 99.
Her kan vi lokalt glæde os over, at kommunen i 2020 såede blomster i store dele af rabatten på Houlkærvej,
og at Granada-området, Nørreådalen og Klostermarken er fine eksempler på bynær natur Øst for Paradis;
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for godt 350 år siden var ”Paradis” Viborgs fornemmeste værtshus i “Samuel Gerbers Gård” Sct. Mogens
Gade 3. Gerber var storkøbmand og fik i 1654 bevilling til at drive vinhandel og havde også en vinstue,
“Paradis”.
Asmild, Bruunshåb, Houlkær, Overlund og Tapdrup med omegn ligger jo øst for Sct. Mogens Gade i Viborg;
deraf den geniale fællesbetegnelse Øst for Paradis, som også er let at huske.
Vi kan nu håbe på, at kommunen i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanen 2021-2033 også
ser på mulighederne for
• at fremme biodiversiteten på de ret store arealer uden for bolig- og erhvervsgrundene Øst for Paradis
og også finder ressourcer til
• at inddrage naturbeskyttelseslovens formål, bl.a. værne om natur og miljø, så udviklingen kan ske på et
bæredygtigt grundlag for bevarelsen af dyre- og plantelivet.
Meget græs vokser jo op om sommeren og binder CO2, visner og nedbrydes på stedet, hvorved der frigives
næringsstoffer til nyt græs, mens CO2 frigives og bidrager til drivhuseffekten. Fjernes græsset derimod
f.eks. til foder eller biogas, øges biodiversiteten, og klimapåvirkningen reduceres - ren win-win for natur
og miljø.

TRÆLAST - BYGGECENTER - PROFFCENTER

Viborg - Randersvej 63-65 - Telefon 86 67 21 00 - www.tmg.dk
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Houlkær-kvinder
syr mundbind
En flok kreative kvinder fra Houlkærvænget syr, når corona-restriktionerne tillader det, mundbind af genbrugsstof.
Mundbindene sælges forskellige på steder og tidspunkter i Houlkærvænget til den nette sum af 15 kroner
pr. stk.
Pengene skal bruges på børn i Houlkær.
Mundbindene er tre-lags med et filter i midten. De skal vaskes på 60 grader og er så klar til brug igen.
- Vi gør dette, da vi blandt andet er kede af at se alle de engangs-mundbind, der ligger rundt omkring,
samtidig med at vi tænker på miljøet, lyder det fra kvinderne.
wesen
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Bydelsmødrene
ønsker alle et godt, trygt
og corona-frit nytår 2021
Når restriktionerne tillader det, er Tirsdags-caféen tilbage.
HUSK os hver tirsdag kl. 16.00 – 17.30 i Aktivitetshuset.
Vi tilbyder en blanding af foredrag, underholdning, diskussioner og snak om små og store glæder og
bekymringer i vores liv.
Vi tilbyder hjælp til ansøgning om fornyelse af pas og/eller opholdstilladelse.
Vi har altid kaffe/te og frugt på bordet. Alle er velkomne!!!
Vi ses.
Bydelsmødrene i Houlkær
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Nissejagten
Da corona jo som bekendt satte og stadig sætter en stor stopper for at samles og hygge med aktiviteter,
valgte vi fra Fællessekretariatet at lave en lille nissejagt rundt om i Houlkærvænget i juledagene, som familier og andre interesserede hver især kunne deltage i. På denne måde kunne familier tage på en lille tur
ud og få noget frisk luft sammen.
Jagten gik i sin enkelthed ud på at finde frem til de 10 nisser, som hang rundt på de forskellige legepladser
i området. På hver nisse var et bogstav, som så skulle danne et ord, som børnene skulle indsende til os.
Dette udløste en lille gevinst, som børnene efterfølgende kunne hente nede i vores lokale i 28’eren.
I januar blev restriktionerne jo ikke just færre, så vi planlagde flere lignende ture, som familierne kunne
hygge sig med rundt om i området - dog uden juletemaet og udvidet, så man kunne vælge mellem at
finde et kodeord eller svare på forskellige gåder og spørgsmål. Vores forhåbning var, at det kunne være et
hyggeligt indspark til hjemmeskoletiden og de mange timer brugt indendørs.

Louise Romby Ambrosen / 61940542 / lra@fs-viborg.dk
Facebook: Louise Fællessekretariatet
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At dele er en gave – gaver
fra de lokale i området
Det er altid en fornøjelse at komme på arbejde, når destinationen er Houlkær Bibliotek. Faktisk har jeg nu i
et halvt år haft fast base der, og jeg må indrømme, at jeg føler, at jeg er kommet ”hjem”.
Jeg nyder at kunne cykle på arbejde og nyder samtalerne med alle jer lokale, som kommer forbi biblioteket.
I samtalerne kommer vi vidt omkring og får snakket om stort som småt. Det er en gave at blive beriget med
jeres fortællinger.
Noget af snakken handler selvfølgelig om bøger. I samtalerne deler I ofte jeres læseoplevelser. For det er ikke
kun mig og resten af personalet, som deler ud af vores læseglæde. I deler også gerne ud, og det nyder jeg.
Det er rart at få knyttet kommentarer til bøgerne og få jeres anmeldelser af dem. Det er en gevinst. På den
måde får jeg udvidet min horisont og kommer bredere omkring i litteraturen.
Jeg vil gerne dele nogle af de mange ”gaver”, som jeg har fået fra jer, og som jeg selv har haft stor glæde af.

”Det du ikke vil vide” af Birgithe Kosovic
En dokumentarroman, hvor forfatteren skriver om sin far og sin barndom. Barndommen var præget af
faderens indædte vrede. Hun har en oplevelse af, at han nyder vreden og den magt, han har over familien.
Familien lever efter hans sindstilstand og humør. Når vrede og nydelse blandes sammen, som i dette tilfælde, kan det så udvikle sig til had og psykisk vold? Dette spørgsmål reflekterer Birgithe over.
I bogen søger hun tilbage til familiens rødder fra Jugoslavien for at forstå faderen og hans gren af familien.
En spændende rejse, som har krævet mod og indsigt fra forfatteren, og som sætter tanker i gang om familierelationer, integration og samfundsforhold.
Låneren, der anbefalede bogen til mig, havde hørt forfatteren fortælle på Bogmessen i 2020, som var
online pga. corona. Der er flere indslag med forfatteren på Youtube, hvor hun fortæller om bogen. Hun er
en spændende person.

”Opkald fra en engel” af Musso Guillaume
En låner anbefalede mig denne bog, hvis jeg skulle have en god spændingsbog. Det er en god og humoristisk spændingsbog, som overrasker undervejs i handlingen.
Bogen kan anbefales til læsere, som gerne vil opklare mysterier, men som ikke er til de grove og voldsomme
beskrivelser, som en krimi kan male. Her er det mere underholdning og spænding, der giver et smil på læben.
Madeline bor i Paris, mens Jonathan er bosiddende i San Francisco. I New Yorks lufthavn støder de på hinanden, og ved en tilfældighed får de forvekslet deres telefoner. De er begge nysgerrige og kan ikke modstå
fristelsen og begynder at udforske indholdet på hinandens telefoner.
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Mobiltelefonernes oplysninger leder dem på sporet af, hvem den anden i virkeligheden er. Undervejs får de
gravet mere og mere frem om hinanden, og spændingen og tempoet stiger støt i takt med, at hemmelighederne afsløres.

”Løbeklubben i Saudi” af Lotte Garbers
Maiken har fået job i Saudi-Arabien. Her skal hun, som antropolog, afdække overvægtige patienters kostvaner. Hun møder en række kvinder, som får hende med i den lokale løbeklub, som er den første af sin
slags i landet.
Det er nyt, at kvinder må mødes i det fri. I løbeklubben får hun indsigt i den arabiske kultur og kvinders
rettigheder i samfundet, samt hvordan kvinderne lever med disse i hverdagen. Maikens fordomme og forhåndsantagelser bliver revideret. Ikke alt er, hvad det giver sig ud for at være. Nogle gange viser det sig, at
sandheden er en anden, end den man havde forestillet sig.
Forfatteren har boet i Saudi-Arabien i 2017 – 2019, så hun har indsigt og kendskab til det muslimske land og
til kvinders rettigheder. Det er en spændende fortælling om, hvordan kvinder finder frirum i det diktatoriske land.

”PS fra Paris” af Marc Levy
Bogen handler om skuespilleren Mia, som søger tilflugt hos sin veninde i Paris for at komme væk fra filmlærredet og ægtemanden.
Her møder hun ad omveje den amerikanske forfatter Paul, som også kæmper med kærligheden. Sammen
udforsker de Paris, og rejsen fører dem også til Sydkorea, hvor Pouls bog har fået en uforklarlig succes.
Rejsen byder på humor, overraskelser og regler for venskabet, som måske ikke holder i længden. Måske
har Pouls oversætter fra Sydkorea ikke fortalt hele sandheden? Der venter ham i hvert fald noget af en
overraskelse, da han ankommer.
Skøn bog, som er let at læse. En rigtig hyggebog, der er dejlig ferielæsning. Låneren, som anbefalede mig
bogen, sagde, at forfatteren også har skrevet ”En pige uden lige”, og den er mindst lige så god.
På Houlkær Bibliotek glæder vi os til at høre og dele alle jeres mange læseoplevelser i 2021.
God læselyst.
Jette Fisker, Houlkær Bibliotek
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Er du samler?
Er du barn eller voksen, og har du en samling, der egner sig til at blive udstillet
i aflåselige montrer på Houlkær Bibliotek, så hører vi gerne fra dig.
Kontakt Anette Siem på tlf.: 8787 2649 eller mail: ansc@viborg.dk
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13. - 22. marts 2020

Viborg Kammerkor medvirker ved
festivalgudstjenesten den 14. marts

Festival i Houlkær Kirke

Kirken repræsenterer mangfoldigheden ved Viborg Internationale Kirkemusikfestival med jazz-koncert,
koncert for orgel og klaver og en helt særlig musikgudstjeneste med folkemusik
Tre af de 14 arrangementer ved Viborg Internationale Kirkemusikfestival finder sted i Houlkær Kirke og det med
tre helt særlige koncerter, som du kan læse mere om på næste side.
Festivalen finder sted 5.-14. marts 2021 med 14 koncerter Det er den tredje kirkemusikfestival, som
arrangørerne - foreningen ”Kirkekoncerter i Viborg” - står bag. Herfra håber man på lige så stor succes
som de to tidligere festivaler. Dog vil der være de begrænsninger, som corona-anbefalingerne foreskriver.
Foreningens formand, organist i Houlkær Kirke, Maja Simonsen fortæller, at årets koncerter har et højt
kunstnerisk niveau og i år med et stort stilistisk spænd – fra venetiansk mangestemmig kormusik fra
1500-tallet over jazzmusik til nyskrevet folkemusik.
Det er et stadigt bredere publikum, som tidligere år har vist interesse for festivalen, og i år er repertoiret
endnu mere mangfoldigt og således attraktivt også for folk, der ikke traditionelt er til klassisk kirkemusik.
Festivalens åbningskoncert, der plejer at være et tilløbsstykke, er i år lagt i hænderne på et af Danmarks
mest markante kirkekor, Trinitatis Kantori, København, med barokorkester af strygere, basuner, trompet, lut,
cembalo og orgelsolister. Her vil man opleve at blive totalt omsluttet af den skønneste kormusik, når sangere, solister og musikere optræder i hele rummet – fra højkor, kortrappe, sideskibe, søjlegange og balkoner.
Læs mere om festivalens mange arrangementer og køb billet
via hjemmesiden viborgfestival.dk
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FREDAG DEN 12. MARTS KL. 19.30 I HOULKÆR KIRKE
Nykomponerede jazz-salmer med Mads Granums Kvintet

Jazzpianist Mads Granum har komponeret ti nye jazzsalmer til sit fjerde album “Med favnen fuld af
kærlighed”, som blev lanceret på Youtube i efteråret 2017. Her opnåede de på få måneder mere end
100.000 visninger. Nu kan jazzsalmerne opleves live med Mads Granum Kvintet i Houlkær Kirke.
Albummets nykomponerede jazzsalmer er med tekster af nogle af Danmarks bedste salmedigtere i nyere
tid: Johannes Møllehave, Lisbeth Smedegaard Andersen, Holger Lissner, Hans Anker Jørgensen, Iben
Krogsdal, Christiane Gammeltoft-Hansen, Johannes Jørgensen og Simon Grotrian.
Mads Granum har med sine fortolkninger af salmer opnået en opsigtsvækkende niche-succes som jazzmusiker og har de seneste 14 år turneret flittigt med sin kvartet. Evnerne inden for rytmisk musik og jazz har
sammen med hans særegne salmeforståelse ført ham til en position som en af landets betydeligste inden
for sin genre. Det er blevet til flere hundrede velbesøgte koncerter i danske og udenlandske kirker.
Foruden jazzklaver spiller Mads Granum rytmisk kirkeorgel. Hans jazz-orgelstykker er blevet spillet i USA,
Australien, New Zealand og Europa, og flere af hans nye salmer er med i de nye salmebogstillæg. Det
omfattende cv inkluderer desuden kapelmester-job for Thomas Eje og keyboardspiller i Glæsels Orkester.

LØRDAG DEN 13. MARTS KL. 20.00 I HOULKÆR KIRKE
Danske og franske værker med Duo Mathiesen-Magnussen

Ved denne koncert uropfører organist Anne Kirstine Mathiesen og pianist David Lau Magnussen værker
for orgel og klaver, skrevet til dem af Jens Ramsing og Martin Lohse. Programmet indeholder endvidere smukke værker af Marcel Dupré – også for denne klangligt virkelig spændende instrumentkombination med klaver og orgel. Duo Mathiesen-Magnussen blev dannet i 2017 og har allerede et omfattende
repertoire. Anne er organist ved Sct. Nicolai kirke i Køge og samtidig en aktiv koncertorganist og
kammermusiker, mens David er organist ved Sankt Jørgensbjerg kirke i Roskilde og en internationalt
efterspurgt og prisbelønnet klaversolist.

SØNDAG DEN 14. MARTS KL. 10.30 I HOULKÆR KIRKE
Festivalgudstjeneste »Livsmessen« - Trio Mio og Viborg Kammerkor

Ved gudstjenesten opføres »Livsmessen«, en dansk folkemusikmesse, der blev skrevet i forbindelse med
Kirkedagene 2019. Det er en helt ny og anderledes messe om livet fra fødsel til død. Den har tekster af
forfatter Iben Krogsdal og musik af den prisbelønnede dansk-svenske folkemusiktrioen Trio Mio med besætningen violin, guitar og klaver. Trio Mio spiller musik med ønsket om at fylde den danske og svenske
musiktradition med nyt liv, med en traditionel og samtidig moderne lyd. – En afslappet og kreativ omgang
med folkemusiktraditionen. Trio Mio har eksisteret siden 2004 og udgivet 6 CD´er, og de er blevet hædret
med syv Danish Music Awards – FOLK for deres albums.
Gruppen medvirker i gudstjenesten sammen med Viborg Kammerkor og Houlkær Kirkes Kor. Solist er
Nanna Clara Josef Johannessen. Liturg: Sognepræst Kristine Jersin.
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5. marts kl. 20.00 - Viborg Domkirke
Åbningskoncert med surround sound
Trinitatis Kantori, orkester og solister - 150 kr.
6. marts kl. 16.00 - Søndermarkskirken
Motetter af Bach-familien m.fl.
Vokalensemblet Amarcord, Leipzig - 100 kr.
6. marts kl. 20.00 - Asmild Kirke
Bach på svensk
Gunnar Idenstam og Lisa Rydberg - 100 kr.
7. marts kl. 10.00 - Viborg Domkirke
Festival musikgudstjeneste - uropførelser
Domkirkens ungdomskor og kantori
7. marts kl. 16.00 - Viborg Domkirke
Kor72 stævnekoncert - »Missa Brevis«
Korsangere, orkester og solister - 100 kr.
8. marts kl. 19.30 - Søndermarkskirken
Orgelkoncert med personlig musikstil
Gunnar Idenstam, Sverige - 50 kr.
10. marts 17.00 - Sortebrødre Kirke
Orgelkoncert med Sandvold og Duruflé
Kirkens organist Signe Ladehoff
11. marts kl. 17.00 - Viborg Domkirke
Orgelkoncert med J.S. Bach og J.L. Krebs
Domorganist Morten Ladehoff
12. marts kl. 19.30 - Houlkær Kirke
Nykomponerede jazz-salmer
Mads Granum kvintet - 50 kr.
13. marts kl. 12.00 - Sortebrødre Kirke
Orgelkoncert med egne værker og impro
Naji Hakim, Paris - 100 kr.
13. marts kl. 16.00 - Vestervang Kirke
Kirkelige og verdslige sange
Konservatoriets Pigekor, Esbjerg - 100 kr.
13. marts kl. 20.00 - Houlkær Kirke
Danske og franske værker - orgel og klaver
Duo Mathiesen-Magnussen - 100 kr.
14. marts kl. 10.30 - Houlkær Kirke
Musikgudstjeneste med »Livsmessen«
Trio Mio og Viborg Kammerkor
(kan også opleves i Almind Kirke 4. marts kl. 19.30)
14. marts kl. 16.00 - Viborg Domkirke
Orlandus Lassus »Matthæus-Passion«
Musica Ficta, Copenhagen - 100 kr.

viborgfestival.dk
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Nyt fra Houlkær Kirke
Hold øje på hjemmeside og Facebook!
I skrivende stund er der ingen mulighed for at forudsige, hvilke restriktioner der vil gælde hvornår her i
vintermånederne. Så vi vil opfordre jer til at holde øje med kirkens hjemmeside og Facebook-side. Her vil vi
melde aflysninger ud, når og hvis de bliver aktuelle.

Konfirmation 2021 i Houlkær Kirke
Torsdag d. 13. maj kl. 10.30 konfirmeres 7. a fra Houlkærskolen
Lørdag d. 15. maj kl. 9.30 konfirmeres 7. b fra Houlkærskolen
Lørdag d. 15. maj kl. 11.00 konfirmeres 7. c fra Houlkærskolen

Houlkær Sogns Menighedspleje
I foråret besluttede menighedsrådet at oprette en
lokal menighedspleje, men så lukkede det hele
ned pga. corona, og projektet gik i stå. I slutningen af efteråret lykkedes det så endelig at oprette
Houlkær Sogns Menighedspleje, og vi var klar til
at påtage os opgave med at skaffe og uddele julehjælp i sognet.
Der var rigtig meget af det, vi havde tænkt skulle
give penge, der ikke kunne lade sig gøre, men vi
har mødt en vidunderlig velvilje, der gør, at vi alligevel kom i mål og kunne give julehjælp til alle de
52 familier, der faldt inden for målgruppen - TAK
til alle jer, der har bidraget både praktisk og økonomisk.
Menighedspleje kan være andet og mere end julehjælp, og vi havde håbet på at kunne invitere til
den første ordinære generalforsamling her i foråret, men…..
Lotte Martin Jensen
Formand
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ARRANGEMENTER
SØNDAG D. 14. FEBRUAR KL. 10.30
FASTELAVN
Gudstjeneste for familien. Børnene er mere end velkomne til
at komme udklædte til kirken!
Ved gudstjenesten deltager årets konfirmander.
Efter gudstjenesten er alle velkomne til fastelavnsboller og tøndeslagning arrangeret af Houlkærs grønne
pigespejdere i kirkens kælder.
TORSDAG D. 25. MARTS KL. 14.30
SOGNEEFTERMIDDAG
”Natursyn og gudstanke” ved fysiker og tidligere rektor på
Lemvig Gymnasium, Lars Ebbensgaard.
”Dannelse kræver kendskab til både vores univers (natursyn)
og vores religion (gudstanke). Tro og viden skal ikke være i
konflikt. Det kræver poesi, lovsang og humor. Kort sagt åndefang. Vi skal ud til stjernerne og ned i cellerne og høre om
både den nye og den gamle gud”. Ebbensgaard begrunder, hvor vigtigt det er, at vi fastholder det religiøse
sprog, da det rummer afgørende perspektiver for den måde, som vi behandler hinanden på.
TORSDAG D. 1. APRIL KL. 17.30
SKÆRTORSDAGSMÅLTID
Skærtorsdag spiste Jesus sit sidste måltid sammen med sine disciple og indstiftede dermed nadveren.
Den aften er derfor måltidets og fællesskabets aften. Det vil vi markere i Houlkær Kirke ved at indbyde til
fællesspisning i kirkens sognelokaler. Efter spisningen vil vi fortsætte ind i kirken til skærtorsdagsgudstjeneste kl. 19.30. Der er tilmelding til spisningen senest mandag d. 29. marts, og maden koster 30 kr. pr
person.
TORSDAG D. 22. APRIL KL. 14.30
SOGNEEFTERMIDDAG
Kirke og kulturmedarbejde ved Resen Kirke, Karoline Rønne, fortæller om en af dansk guldalders største
malere – Peter Christian Skovgaard, særligt kendt for sine storslåede skildringer af det danske landskab.
Et naturtalent, som voksede op på landet med en enlig mor, men gennem en friplads på kunstakademiet
sikrede sig adgang til den københavnske elite og blev en del af Grundtvigs menighed på Vartov. Som ganske ung mistede han sin bedste ven, men vandt til gengæld den store kærlighed.
Med udgangspunkt i P.C. Skovgaards personlige historie og familiehistorie trækker foredraget linjer ud til
samfunds- og kunsthistorien.
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TORSDAG D. 29. APRIL KL. 19.30
VARME HVEDER
Aftenen før store bededag er der tradition for varme hveder. Og den chance for hyggeligt samvær vil vi ikke
lade gå fra os! Så velkommen til hveder, kaffe, sang og fællesskab i kirkens sognelokaler!
FREDAG D. 4. JUNI – SØNDAG D. 6. JUNI
MINIKONFIRMAND-WEEKEND
Der er heller ikke noget, der er lige til i dette forår! Og vores
tanker om minikonfirmand¬under¬vis-nin¬gen, som skulle
have været i gang her i januar, har vi måttet arkivere lodret!
Men vi giver ikke op så let! Vi er fast besluttet på, at der også
i dette skoleår skal være et tilbud om at være minikonfirmand
ved Houlkær Kirke!
Så vi prøver noget helt andet i håbet om, at vi når mere ”normale” tilstande, når vi når til juni måned. Derfor
vil vi gerne indbyde alle børn på 3. klassetrin på Houlkærskolen til en hel weekend fyldt med leg, fortælling
og aktiviteter i Houlkær Kirke.
Det bliver ikke, som det plejer. Men det bliver sjovt. Vi vil være både ude og inde: lave bål-mad sammen og
hygge sammen, kigge på kirken og måske se en film sammen.
Det er gratis at være minikonfirmand, og alle er velkomne – der er ingen krav for deltagelse!
FORELØBIGT PROGRAM:
Fredag d. 4. juni kl. 16 – 19: velkommen, ryste sammen, snobrød. Historien begynder!
Lørdag d. 5. juni kl. 9 – 15: Aktiviteter hele dagen. Vi laver mad sammen på bål til frokost.
Søndag d. 6. juni kl. 10.30 – 14.00: dagen starter med familiegudstjeneste i kirken. Herefter er der frokost
og aktiviteter for minikonfirmanderne og deres familier.
Vi glæder os – og vi håber, I vil være med!
Der kommer en indbydelse med tilmeldingsblanket på Aula senere!
Med venlig hilsen
Hanne Flyvholm, sognemedhjælper og Kristine Jersin, sognepræst
KONCERTER
TIRSDAG D. 20. APRIL 2021, KL. 19:30
KONCERT MED CEPIA DUO
Cepia Duo har udover en lang række koncerter med kammermusik, ud fra ønsket om kontakt med et yngre publikum,
optrådt sammen med dansere og teaterkunstnere.
Begge musikere har lang international erfaring fra professionelle ensembler og symfoniorkestre, men en søgen efter
ukonventionelle sammenhænge og koncertmuligheder har
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bibragt dem masser af nye erfaringer og oplevelser, der også høres i deres fortolkninger af de klassiske
mesterværker.
Musik af Beethoven, Arvo Pärt, Chopin, Grieg samt en af Bachs Cellosuiter.
Muriel Cellier - cello
David Strong - klaver
Pris: 50,- unge gratis
TORSDAG D. 20. MAJ 2021, KL. 19:30
FORÅRSBRISE MED ”NORDENS TONE”
Nordens Tone er et orkester, der med udgangspunkt i Nordens rige sangskat udforsker krydsfeltet mellem
jazz, viser og folkemusik. På en utraditionel og nyskabende måde forsøger de at indfange en særlig nordisk
lyd eller ”tone”. Orkestret spiller sange, viser og salmer fra alle de nordiske lande sunget på originalsprogene krydret med egne kompositioner. Nordens Tone har eksisteret i 10 år og har spillet flere hundrede
koncerter i Norden. Alle musikere er uddannede, og flere underviser på danske konservatorier. Jullie Hjetland vandt i 2009 en ”grammy”.
Jullie Hjetland - vokal, Hans Mydtskov - sax,
Torben Bjørnskov - bas, Pojken Flensborg - piano
Pris: 50,- unge gratis
FASTE BEGIVENHEDER
BABYSALMESANG
Babysalmesang er for babyer fra ca. 2 til ca. 9 måneder og deres voksne. De ca. 40 minutter går med
sange og salmer. Vi ser på sæbebobler og gynger i tæpper m.m., så børnenes sanser bliver stimuleret
på mange forskellige måder. Efterfølgende er der kaffe og brød til dem, der har tid og lyst. Tilmelding
til Hanne Flyvholm 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk. Det koster ikke noget at deltage. Der er
babysalmesang hver torsdag kl. 10.45.
MUSIKALSK LEGESTUE
Normalt mødes vi på Kildehaven, men på grund af corona mødes vi i stedet i kirken tirsdage kl. 9.45 til
10.30 i lige uger. Vi synger både nye og gamle sange og salmer, lytter til musik, blæser bobler, rasler med
æg og danser. 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.
KÆLDERHYGGE
Vi mødes til et åbent fællesskab af børnefamilier. Vi mødes den anden tirsdag i måneden i kirkens kælder
fra kl. 17.00 til 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 godnat-sang. Det koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn. Vi mødes tirsdag d. 9. februar, 9. marts, 13. april og 11. maj. Tilmelding til sognemedhjælper Hanne Flyvholm senest dagen før på 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk.
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ÅBEN FAMILIE
Er stedet, hvor seniorer mødes hver anden fredag i ulige uger. Vi mødes fredag d. 19. februar, d. 5. og 19.
marts, torsdag d. 1. april til påskemåltid, se særskilt invitation, fredag d. 16. april og torsdag d. 29. april til
varme hveder, se særskilt invitation. Fredag d. 14. og d. 28. maj, fredag d. 11. og 25. juni.
På grund af corona mødes vi først kl. 14.00 – 16.00 og drikker kaffe/te med boller og kage. Vi sidder kun
fire ved hvert bord, og vi synger ikke sammen. Vi har lidt underholdning i form af fortælling, historie, quiz
eller billeder fra den store verden. Der bliver servereret ved bordene, og der er tilmelding senest dagen før
kl. 12.00 på tlf.: 42834027. Vi håber på bedre tider igen, men indtil videre er det måden, vi kan mødes på.
SAMTALESALON
Samtalesalon er et uforpligtende tilbud, hvor man kan komme og blive klogere på hinanden og livet gennem samtaler. Vi mødes i kirkens mødelokaler tirsdage i ulige uger fra kl. 10.00 – 11.30
Kommende datoer: 2. februar, 16. februar, 2. marts, 16. marts, 30. marts, 13. april, 27. april, 11. maj, 25.
maj. Men som alt andet i disse ”corona-tider” er vi underlagt forskellige restriktioner, og I opfordres derfor
til at holde øje med vores hjemmeside, hvor vi løbende opdaterer mht. aflysninger af arrangementer.
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. Spaghettigudstjeneste er altid onsdag kl. 17.00
Kommende datoer: 24. februar, 24. marts, 28. april, 26. maj.
STUDIEKREDSEN
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.
Denne vinter læser vi en lille bog fra ”Tænke-pauser” af Peter Lodberg med titlen ”Tro”, som handler om,
hvad tro mon er for en størrelse.
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.
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.
Kommende datoer: 7. marts, 25. april, 30. maj
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Gudstjenesteliste
14. februar 10.30
Fastelavnsgudstjeneste
			
21. februar 10.30
1. s. i Fasten
28. februar 10.30
2. s. i Fasten

Kristine Jersin /
Lotte Martin Jensen
Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin

7. marts
14. marts
21. marts
28. marts

10.30
10.30
10.30
10.30

3. s. i Fasten
Midfaste søndag ”Livsmessen”
Mariæ Bebudelsesdag
Palmesøndag

Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin
Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin

1. april
2. april
4. april
5. april
11. april
18. april
25. april
30. april

10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
Anden påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske
3. s. e. påske
St. bededag

Kristine Jersin
Kristine Jersin
Kristine Jersin
Lotte Martin Jensen
Lotte Martin Jensen
Steen Hedemann Andreassen
Kristine Jersin
Lotte Martin Jensen

4. e. påske
5. s. e. påske
Kr. himmelfartsdag
- konfirmationer
Konfirmationer
6. s. e. påske
Pinsedag
Anden pinsedag
Trinitatis søndag
1. s. e. Trinitatis,
- minikonfirmander

Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin

2. maj
10.30
9. maj
10.30
13. maj
10.30
		
15. maj
10.30
16. maj
10.30
23. maj
10.30
24. maj
10.30
30. maj
10.30
6. juni
10.30
		

Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin
Steen Hedemann Andreassen
Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin
Kristine Jersin
Kristine Jersin
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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

HØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITET

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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Unge får plads
i Houlkærs hjerte
Bolig Viborg står til august klar med 24 ungdomsboliger i Houlkær.
Midtbyen, indre by eller centrum.
Kært barn har mange navne, og er man ung og under uddannelse i en af de større byer, er man sjældent i
tvivl om, hvor man helst vil bo. Så tæt på byens centrum som muligt.
Nu er alt jo relativt, og fast ligger det i hvert fald, at 24 unge til august kan sige - hvis de bliver spurgt: ”Jeg
bor i midtbyen.”
Af Houlkær vel at mærke.
For tættere på bydelens centrum kommer man næppe, hvis man flytter ind i en af de 24 ungdomsboliger,
som Bolig Viborg (tidligere Boligselskabet Viborg) i skrivende stund er i færd med at bygge et stenkast (og
det passer) fra Viborg Gymnasium og Medieskolerne.
Behovet er det, mener direktør Grethe Hassing.
- Generelt går udlejningen til unge godt i Viborg. De nye boliger her i Houlkær rammer et behov, som mange
unge har. De vil gerne have deres eget, og de vil gerne have fællesskab. Vi har for eksempel lavet rigtige
og gode køkkener, for de unge går meget op i madlavning og bagning. De behov skal vi kunne opfylde,
siger Grethe Hassing.

Uddannelser
Om det ene hjørne fra de nye boliger ligger Viborg Gymnasium, og om det andet ligger Medieskolerne, og
fra begge uddannelser hilses de kommende ungdomsboliger velkommen.
- Vi har blandt andet vores visuelle hf, og efter sommerferien kommer der en ny studieretning med mediefag. Den bliver vi alene om, og vi forventer, at vi vil tiltrække elever fra hele landet, siger rektor på Viborg
Gymnasium Lene Klemensen Gade.
På Medieskolerne er de unge som regel ikke i byen så længe ad gangen, men dog tilbyder skolen et sammenhængende forløb på næsten to år.
- Vi har en fin aftale med Asmildkloster Landbrugsskole om, at vores studerende kan bo på skolehjemmet,
men nogen synes, at to år på et skolehjem er lang tid, så jeg tror, at flere vil have lyst til at flytte ind i disse
nye boliger, siger Max Jørgensen, rektor for Medieskolerne.
De unge kan vælge mellem fire forskellige boliger. De får adgang til et stort fællesrum, en fælles vaskekælder og en stor tagterrasse. Prisen for boligerne svinger afhængig af størrelsen fra cirka 3200 kroner til
3400 kroner om måneden. En sjælden ”service” til lejerne bliver, at de må have husdyr.
Viser det sig, at efterspørgslen er til det, er der lagt op til, at boligselskabet vil bygge yderligere 24 boliger
i tilknytning til de boliger, der står klar om seks måneder.
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Det sker…
14. februar 10.30

Fastelavn

Houlkær Kirke

12. marts 20.00

Koncert med Mads Granums Kvintet

Houlkær Kirke

13. marts 20.00

Koncert med Duo Mathiesen-Magnussen

Houlkær Kirke

14. marts 10.30

Festivalgudstjeneste ”Livsmessen”

Houlkær Kirke

25. marts 14.30

Sogneeftermiddag

Houlkær Kirke

1. april 19.30

Skærtorsdagsmåltid

Houlkær Kirke

20. april 19.30

Koncert med Cepia Duo

Houlkær Kirke

22. april 14.30

Sogneeftermiddag

Houlkær Kirke

29. april 19.30

Varme hveder

Houlkær Kirke

10. maj 19.30

Forårsbrise med "Nordens Tone"

Houlkær Kirke

4. juni – 6. juni

Minikonfirmand-weekend

Houlkær Kirke
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