
Nr. 2 · Maj 2021
Houlkær

Nyt

Foto: Rasmus Jørgensen, Viborg Luftfoto

I dette nummer kan du bl.a. læse om: Leder: I Houlkær skal vi ikke lukke øjnene,  
men finde fælles løsninger • Når man ser det hele sådan lidt fra oven 

Covid-19 testcenter på Houlkærskolen • Har du et par børnebøger til overs?  
Billedreportage fra Houlkær ”Livskvalitet i en corona-tid” • Sfo-nyt fra Myretuen 0-1 årgang 
Tennisklub har taget hul på nyt kapitel • Ny periode med bydelsprojekter er i støbeskeen 

Nyt fra Boligselskabernes Fællessekretariat • Houlkær Kirke



Stof, der ønskes bragt i næste nummer, bedes sendt som Word-dokument og billeder som jpg-fil til 
houlkaernyt@gmail.com.
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere/forkorte i det modtagne materiale.

Redaktionen:
Redaktør  Kristian Wesenberg Andersen Tlf. 2463 0494 · Email: houlkaernyt@gmail.com
Journalister Kim Juhl Andersen og Louis Schmidt-Lund
Boligselskabet Viborg Charlotte Lund
Houlkærskolen  Bente Bach
Sognepræst Kristine Jersin Tlf. 2427 9633
Initiativgruppen Houlkær Henrik Søgaard, Skaldehøjvej 60, Tlf. 8667 2010, Email: hs@hs-byg.dk
Omdeling  Johnny Nør Skott  Tlf. 6053 3098
  Har du ikke modtaget Houlkær Nyt, eller oplever du andre problemer med leveringen/ 
  udbringningen af bladet, så kontakt venligst Johnny Nør Skott
Hjemmesiden www.houlkaerportalen.dk Facebook: Os i Houlkær

REDAKTIONEN

HOULKÆR NYT MODTAGER STØTTE FRA NEDENSTÅENDE:

• Houlkær Kirke
• Houlkær Idrætsforening
• Houlkærskolen
• Boligselskabet Viborg: Houlkærvænget,
 Houlkærparken, Nørresøparken
• Houlkær Bibliotek, Viborg Bibliotekerne
• Viborg Gymnasium og HF
• Houlkærhallen
• Børnehaven Unoden
• Overlund Skole
• HS Tømrer og Snedkerfirma
• Houlkær Bageri
• XL Byg, Overlund

• Asmild Plantecenter
• Overlund Husmoderforening
• Beboerforeningen Grævlingehøjen 

Grundejerforeningerne:
• Engbakken, Gl. Asmild, Gårdhavehusene,
• Grævlinghøjen, Hamlen, Hedely, Heden,
• Hyrdebakken, Kildebakken, Kildevænget,
• Nørrehede, Nørresøhave, Nørresøvej Nord,
• Odshøj, Palleshøje, Skovbakkevej, Stjærten,
• Søbakken Vest, Søbakken Øst (Søbakken III),
• Asmild Hegn, Vænge og Dal

Husk at betale bidrag til Houlkær Nyt og Houlkærportalen
Som mange ved, betaler Houlkær Menighedsråd, Houlkærskolen og Boligselskabet en meget stor 
del af udgifterne til Houlkær Nyt og Houlkærportalen. Men vi er også afhængige af, at andre bidra-
ger, og vi anbefaler, at grundejerforeningerne bidrager med mindst 15 kr. pr. medlem plus omdeling.
Danske Direkt, Reg: 9570 Kontonr.: 12705883 (Bemærk nyt kontonr.)

 Henning Bruun-Schmidt, kasserer i Initiativgruppen Houlkær, mail: henningbruunschmidt@gmail.com

Houlkær Nyt udkommer i ugerne 6, 20, 38 og 46. 

Deadline er altid fem uger før udgivelse



REDAKTIONEN

I dette nummer af  
bladet finder du:

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

Leder: I Houlkær skal vi ikke lukke øjnene, men finde fælles løsninger . . . . . . .  4
Når man ser det hele sådan lidt fra oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Bydelsmødrene ønsker alle en god sommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Charlotte Lund hækler gerne til gode formål  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Covid-19 testcenter på Houlkærskolen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Har du et par børnebøger til overs? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Billedreportage fra Houlkær ”Livskvalitet i en corona-tid” . . . . . . . . . . . . . . .  15
Sangen forstummet på Houlkærskolen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Klar til at indhente traditionsunderskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Sfo-nyt fra Myretuen 0-1 årgang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Hygge og kreativitet i skolens sfo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Nyt fra Klub Gården . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Tennisklub har taget hul på nyt kapitel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Ung Viborg FF-debutant uddelte gave til barndomsklub . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Hede latino-rytmer og temperaturer omkring frostgrænsen . . . . . . . . . . . . . .  33
Ny periode med bydelsprojekter er i støbeskeen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
Midlertidig lektiehjælp i Houlkærvænget  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
Nyt fra Boligselskabernes Fællessekretariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
Lydbøger er for alle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
Houlkær Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47



4

Midt i april bragte Viborg Stifts Folkeblad en større artikel om de udfordringer på og ved Houlkærs popu-
lære pumptrackbane, som rigtig mange forældre med børn på Houlkærskolen både er klar over og har sat 
ord på. 

Personligt har jeg som repræsentant for både folkebladet og Houlkær Nyt fået adskillige henvendelser fra 
forældre, som er bekymrede over den kultur, som ifølge mange begyndte at blomstre ved banen hen over 
foråret. Alkohol og truende adfærd og sprogbrug er nogle af de ting, der går igen, når jeg taler med nogle 
af de frustrerede forældre, som har oplevet at få et grædende og forskrækket barn hjem. 

Mine snakke med både forældre og forskellige aktører fra vores dejlige bydel peger i retning af, at det er 
nogle ganske få stykker, som ødelægger det for flertallet, og det skal de selvfølgelig ikke have lov til. Derfor 
er det også fantastisk at opleve, hvordan vi i Houlkær igen, igen skrider til handling, når der er udfordringer 
– i stedet for at gå som katten om den varme grød. 

Både skolen, Klub Gården, hallen og kommunen i skikkelse af såkaldt ”opsøgende klubmedarbejdere” er 
opmærksomme på udfordringerne, og vi har mange gange tidligere vist, at sammen er vi stærke i Houlkær, 
og det har jeg stor tiltro til, at vi gør igen denne gang.

Handling eller ej står jeg dog tilbage med en undren over, hvor forældrene til ”rødderne” er. De må være 
blevet orienteret om, hvad der foregår, og netop forældrene kan blive den vigtigste medspiller i bestræbel-
serne på at få løst udfordringen. 

Meget tyder på, at ”man” godt er klar over, hvem det er, der skal holdes øje med, og 
det er bestemt en god start. Så er næste skridt at få den uhensigtsmæssige adfærd 
stoppet, og her har vi alle et ansvar. Hvis vi selv oplever noget ved pumptrackbanen 
eller andre steder i området, eller hvis vi får grædende børn hjem, som har oplevet 
ubehagelige episoder, så er det op til os at reagere på det. Gør vi ikke det, så er det jo 
svært at kende problemets omfang.

Pumptrackbanen og hele området omkring skolen og hallen er et fantastisk 
sted for vores børn, og det skal vi for alt i verden værne om, så vi kan bruge 
energien på at fortælle de gode historier om Houlkær og om pumptrack-
banen. Det er heldigvis dem, der er flest af.

Lad os endnu en gang vise, at I Houlkær står vi sammen.

I Houlkær skal vi ikke lukke øjnene, 
men finde fælles løsninger

LEDER

Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt
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Når man ser det hele  
sådan lidt fra oven
På lidt længere sigt kan dronefotograf i Houlkær godt tænke sig at gøre en dyr hobby til en levevej. 
Indtil videre er det en bibeskæftigelse for Rasmus Jørgensen.

Af Louis Schmidt-Lund

Når de er foldet sammen, fylder de mindste droner på omkring et kilo ikke meget mere end en udstrakt 
mandehånd og kan ligge i en stor lomme. I den modsatte ende af skalaen er de store nok til at medbringe 
dødbringende våben, mens de i den mere fredelige ende også kan bringe livgivende hjælp til nødstedte 
områder.
De første flyvemaskiner havde ikke mange år i luften bag sig, før tanken om ubemandede flyvende ma-
skiner meldte sig i finurlige hjerner. Ikke mindst efter Første Verdenskrig - og i takt med den teknologiske 
udvikling blev de ubemandede maskiner kendt som droner.
I begyndelsen som øvelsesobjekter i det amerikanske forsvar for at blive dygtigere til at forsvare sig mod 
fjendens fly, siden som radar-afledning for bombefly, men ikke mindst til observationer/spionage fra luften. 
De seneste godt 20 år er droner så blevet brugt som våben, forsynet med missiler til at angribe især en-
keltmål eller mindre grupper.

AKTUELT I OMRÅDET

Viborg Luftfoto råder over fire forskellige droner. En af dem kan tage infrarøde fotos og blandt andet  
afsløre varmeudsivning fra et hus, hvilket kan spare en husejer for mange tusinde kroner årligt at få fikset.  
Måske et fremtidigt arbejdsområde for Rasmus Jørgensen. Foto: Rasmus Jørgensen, Viborg Luftfoto
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AKTUELT I OMRÅDET

Rasmus Jørgensen med en 
af sine droner. På få minutter 
fandt den frem til adressen 
på denne artikels forfatter og 
landede igen nøjagtig det sted, 
hvorfra den blev sendt op. 

Fotos: Louis Schmidt-Lund.
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AKTUELT I OMRÅDET

Som det i mange tilfælde har vist sig med krigsteknologi, så kan det udvikle sig til en civil kommerciel 
forretning, og forsynet med den rigtige teknologi kan droner løse mange forskellige opgaver. 
Det seneste eksempel lokalt er Viborg Varme, som for at finde brud på nettet i fjernvarmeforsyningen fik 
hjælp af en drone. Med termiske sensorer i dronen blev der hurtigt og præcist fundet, hvad man søgte efter.

Spændende hobby-legetøj
Til den kommercielle side hører også, at droner nu nærmest kan blive hvermandseje i form af hobbylegetøj. 
En af dem, som er faldet over fascinationen ved at sætte en lille maskine af plastik, metal og fodret med 
teknologi på jorden, og ved hjælp af et joystik og gps-styring have fuldstændig kontrol over det hele, er den 
53-årige Rasmus Jørgensen på Hyrdebakken.
Han har en militær baggrund som kaptajn i Flyvevåbnet, men uanset at han har været udsendt på missioner 
fire gange - den første i forbindelse med Balkan-konflikten i 1990’erne - så er det ikke militære relationer, 
som skabte drone-interessen.
– I takt med droners popularitet, var det nødvendigt at få lavet nogle regler, ikke mindst så privatlivets fred 
og den private ejendomsret blev sikret. Jeg fik for seks-syv år siden en stilling som drone-sagsbehandler i 
flyverstaben, hvilket affødte rigtig mange møder med Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen. 
- I takt med at jeg engagerede mig i stoffet - det var sådan set lidt nødvendigt, når man var med til at forme 
lovgivningen - så gav det mig samtidig en masse indsigt på drone-området, fortæller Rasmus Jørgensen.
Det skabte også en interesse for selv at flyve med droner, og i dag har Rasmus Jørgensen fire forskellige 
typer droner, som ligger i priser fra 8000 kroner og op til 26.000 kroner. Den dyreste er forsynet med et 
specielt kamera til infrarøde optagelser.

Kan løse mange opgaver
Interessen for muligheder med droner førte til, at Rasmus Jørgensen stiftede firmaet Viborg Luftfoto, som 
gik i luften for et år siden. Indtil videre som en slags bibeskæftigelse, men Rasmus Jørgensen har da en 
mission om, at hans forholdsvis dyre hobby kan føre til hans fremtidige erhverv.
Han afsøger hele tiden nye muligheder, og dem er der faktisk mange af, ud fra de meget forskellige opgaver 
han indtil nu har haft. Det har blandt andet været for Visit Nordjylland med naturfotos fra Rebild Bakker og 
Rold Skov og Viborg Kommune med fotos af blandt andet Nørresø.
– Andre muligheder kan være fotos for ejendomsmæglere, landmålere, grundejerforeninger og skolefotos. 
Dronen med infrarødt kamera kan afsløre varmeudstrålingen og dermed energitab fra et hus, så der er 
mange penge at spare for en husejer. 
- Med en drone er det også muligt at fotografere alle skolens elever på en gang. Alternativet er en lift til 
fotografen, men den koster flere tusinde kroner i leje mod mit honorar på omkring 1000 kroner, fortæller 
Rasmus Jørgensen.
Kan han få faste aftaler om luftfotos i meget specielle situationer, så investerer han gerne i den rigtige 
drone. Et eksempel er fotos af afgrøder fra luften, men det kræver lige en investering i en drone med spe-
cial-kamera til 40.000 kroner. 
Der sælges flest droner som regulært legetøj og med børn som droneførere, og på det felt vil Rasmus 
Jørgensen gerne ind i billedet, for eksempel ved at komme ud på skolerne.
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AKTUELT I OMRÅDET

– Der bliver solgt rigtig mange droner som legetøj, men de færreste sætter sig ind i reglerne, som følger 
med og faktisk er lidt komplicerede. Indtil nye EU-regler var det faktisk slet ikke tilladt at sende en drone 
op fra haven, siger Rasmus Jørgensen.
Som professionel, altså erhvervsmæssig dronefører, er regelsættet ikke mindre kompliceret. Desuden ko-
ster det 8000 kroner at få erhvervstilladelse til droner. 
Diverse tilladelser er selvfølgelig for længst på plads, så Rasmus Jørgensen er med Viborg Luftfoto helt klar 
til at se det hele sådan lidt fra oven for kommende kunder.

Fotos: Rasmus Jørgensen, Viborg Luftfoto

Trænger du til at komme uden for hjemmets 4 vægge og

snakke med nogle andre end fjernsynet? Så er projekt

”Sammen hvor vi bor” lige noget for dig! 

 

Projektet er for dig der savner nye bekendtskaber og som

har lyst til at blive en del af et mindre fællesskab, hvor vi kan

mødes over en kop kaffe, til en gåtur, måske vi skal finde

strikketøjet frem, spille et spil eller noget helt femte.

Mulighederne er mange! Du kan både være deltager, eller

melde dig som frivillig.

 

Vil du høre nærmere, eller har du spørgsmål, så er du meget

velkommen til at kontakte Cecilie på 61 94 05 44 eller

sende en mail på prk@fs-viborg.dk

 

- Og vi overholder selvfølgelig alle corona restriktioner og

følger alle retningslinjerne.

 

 

Vil du være med?

"Sammen hvor vi bor"8
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AKTUELT I OMRÅDET

Bydelsmødrene ønsker 
alle en god sommer

Når restriktionerne tillader det, vender Tirsdagscaféen 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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AKTUELT I OMRÅDET

Charlotte Lund hækler gerne til gode formål. Hun har denne gang hæklet 56 forskellige 
figurer, der forhåbentlig kommer til at glæde børn på skadestuen. 
”Skadestuebamser” er en gruppe på Facebook, hvor man kan være med til at lave bamser eller andre 
figurer i bomuldsgarn, som så leveres til en bamsemor, der vasker og tørrer dem, inden de leveres til 
skadestuen, som kan bruge dem til at trøste de børn, der kommer på skadestuen.

11
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HOULKÆRSKOLEN

Covid-19 testcenter  
på Houlkærskolen
Af Bente Bach, skolebibliotekar

Fra uge 7 blev der indrettet et testcenter på Houlkærskolen i et gruppelokale i Kridthuset.  I første omgang 
tænkt som testlokale for personalet. Testformen var den såkaldte hurtigtest med lange vatpinde - en test-
form, der fortsatte til og med uge 8.

Fra uge 9 kom 9. klasserne heldigvis tilbage på skolen og nu øgedes testkapaciteten, så der foruden 
personalet også kan testes elever fra 9. årgang, elever i nødundervisning på skolen fra 5. - 8. klasse, 
klubpersonale og læsecenter. 

Testmetoden ændredes nu til hurtigtest med ”korte” vatpinde, som virker langt mere behagelig på test-
personerne.  

Fra uge 10 var testcentret bemandet med to testere og en administrativ person, der holder styr på alle 
papirerne, således at åbningstiden nu er fra 8.30 - 13.45 hver dag. Elever og personale testes to gange 
om ugen efter et skema, så kødannelse og ”testpropper” undgås i testområdet. 

Fra uge 11 og frem kom 5. - 8. årgang tilbage til skolen, i første omgang dog i meget begrænset omfang, 
men testkapaciteten er nu udvidet yderligere, nu med to linjer og ensretning i lokalet. 

Fra uge 12 indførtes scanning af sygesikringskortet i stedet for manuel udfyldning af covid-journalen, et 
stort tidsbesparende fremskridt. 

Som det kan ses af ovenstående, er testkapaciteten udvidet fra uge til uge, og efter påskeferien var alle 
elever tilbage på skolen – i skrivende stund på halv tid - hvilket igen betød øgning af testkapaciteten.  

For alle skolens elever og personaler er det dejligt, nemt og effektivt med et testcenter på skolen, og hvis 
der ikke indløber besked på telefon inden 30 minutter efter testen, kan man betragte dig selv som covid- 
19-negativ og ellers afvente næste test…
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Har du et par  
børnebøger til overs?
I dette skoleår deltager vi i Houlkærskolens sfo i projektet Læsespots. Et projekt, som skal højne læselysten 
og skabe læsefællesskaber for børnene i sfo-alderen.
Som en del af projektet skal der indrettes et fysisk sted, hvor det er rart og hyggeligt at læse - en proces 
som børnene er med i fra start til slut. Det bliver et læserum, som vi sammen med børnene indretter og 
udsmykker. Til vores læserum får vi brug for nogle gode bøger.
Så har du nogle jumbobøger, billedbøger, gode højtlæsningsbøger eller andre bøger, der egner sig til børn 
på 6-10 år liggende, vil vi blive meget glade, hvis du vil donere dem til projektet.
Har du det, kan du ringe til sfo’en på tlf. 29 16 20 08 mellem 12.45 og 16.30 eller henvende dig på skolens 
kontor mellem kl. 8 og 15.

Om projekt Læsespots
Projekt Læsespots er et samarbejde mellem sfo’erne og bibliotekerne i Viborg Kommune. Udover de lokale 
læsespots rundt omkring i sfo’erne laver bibliotekerne også en samling af bøger og materialer, der vil 
cirkulere mellem sfo’erne.
Projekt Læsespots er en del af en national indsats støttet af Slots- og kulturstyrelsen, som skal styrke 
børns læselyst. Indsatsen er sat i verden, fordi undersøgelser viser, at børns lyst til at læse er under pres. 
Lysten til at læse går hånd i hånd med evnen til at læse, og læsning kan være med til at berige børns liv 
på et utal af måder.
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Billedreportage fra Houlkær: 
”Livskvalitet i en corona-tid” 
Af Rolf Ebbesen, dansklærer, Houlkærskolen

I forbindelse med hjemsendelsen af vores 9. årgang under covid-19 arbejdede én af 9. klasserne på 
Houlkærskolen med pressefotos i danskfaget. Eleverne fik i den forbindelse til opgave at skabe fokus på 
livskvalitet i Houlkær-området gennem en billedreportage. 

Formål med reportagen
Det var formålet med opgaven, at arbejdet med billedserien skulle give eleverne mulighed for at skabe 
overblik over de lokale steder, som er med til at øge de unges livskvalitet her i Houlkær.
Øvelsen gik ud på at kortlægge, hvilke handlemuligheder eleverne har i deres lokalområde, som kan være 
med til at skabe nye oplevelser for dem. Samt at beskrive hvilke steder i deres lokalområde, eleverne gerne 
vil have mere fokus på, så der er mulighed for bedre trivsel og livskvalitet for dem i denne specielle tid bag 
skærmen, væk fra fællesskabet.

Grundidéen 
Eleverne skulle lade sig inspirere af 10 forskellige grundingredienser: tillid, mening, retfærdighed, selvstæn-
dighed, medbestemmelse, samarbejde, samhørighed, livsglæde, rettigheder, omsorg.
I forhold til begrebet livsglæde kunne eleverne f.eks. besøge steder, der gjorde dem glade, hvor de synes, 
der er smukt. Følgende idéer var til fri inspiration:
• Fremhæv steder, der er kedelige, utrygge eller farlige 
• Hvilke fokusområder i lokalsamfundet vil I være med til at forbedre eller udvikle? 
• Hvor er det sjovt/trygt/rart at være? Hvilke tilbud er der til jer i Houlkær-området? 

Opgaven
Eleverne skulle i deres gruppe diskutere og klargøre to locations, hvor de skulle tage billeder i stil med en 
pressefotografs arbejdsfelt. De skulle fokusere på de analytiske elementer i billederne; motiv, komposition 
og perspektiv. Derudover skulle billedet kunne ”fortælle en historie” til beskueren. 

Se udvalgte billeder på næste side
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Sangen forstummet  
på Houlkærskolen
I over et år har fællessang og morgensamlinger nu været sat i skammekrogen som en konsekvens 
af corona-pandemien. Det har været et stort savn, men i næste skoleår bliver det forhåbentlig 
anderledes. I hvert fald hvis det står til musiklærer Berit Pold.

Af Kim Juhl Andersen

Når en afholdt skoleleder takker af, skal det da naturligvis markeres med en sang.
Sådan har det altid været på Houlkærskolen, hvor sang gennem praktisk talt hele skolens levetid har været 
et fast indslag i dagligdagen.

Men da skolen sidst i oktober tog afsked med skoleleder Pernille Lilliedahl, var fællessang pludselig ikke 
længere en selvfølgelig del af programmet….

Netop sang har ulykkeligvis, siden corona-pandemien ramte os i foråret 2020, vist sig som lidt af et mare-
ridt for virologer og andre sundhedseksperter. Med dét resultat, at fællessang det seneste års tid stort set 
har været reduceret til et virtuelt fredag aftens-fænomen på DR-tv.

Store og små på Houlkærskolen samlet til fællesarrangement i Grønnegården. I over et år har den slags sammen-
komster været umuliggjort af corona-situationen, men i næste skoleår bliver det forhåbentlig anderledes…
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Den oktober-fredag på Houlkærskolen blev der dog gjort en undtagelse.
Fordelt i klynger – og stående med to meters indbyrdes afstand – sørgede skolens ansatte for, at Pernille 
Lilliedahl blev sendt hjem til pensionisttilværelsen i Jelling med en række af sine danske yndlingssange i 
ørerne.

- Det var en helt bevægende oplevelse, mindes en af skolens musiklærere, Berit Pold.

- Vi havde jo næsten glemt, hvordan det var at synge sammen – og man kunne nærmest fornemme, hvor-
dan hver enkelt gjorde sig ekstra umage for at synge med for fuld kraft. I sådan et øjeblik bliver man virkelig 
bevidst om, hvor meget vi i det seneste år har savnet at kunne synge sammen. Og jeg ved, at jeg langt fra 
var den eneste, der oplevede det på den måde. Det var virkelig kraftfuldt, fastslår Berit Pold.

Morgensamlinger sat på pause
Selv om Houlkærskolen i bund og grund er sluppet nådigt gennem de første 14 måneder med corona, har 
pandemien i det hele taget krævet sine lokale ofre.
Et af de mest markante ofre er morgensamlingerne, som stort set har været sat på pause siden den famøse 
martsdag i 2020.

- Der var lige en kort overgang i august, hvor vi forsøgte os med at samle eleverne udendørs i Grønnegår-
den, men så blev restriktionerne som bekendt strammet igen, så også dét blev umuligt. 

- Eleverne i vore 0. klasser har således aldrig reelt prøvet, hvad det vil sige at være til morgensamling på 
Houlkærskolen, ligesom de yngste elever på mellemtrinet heller aldrig har prøvet at være samlet med hele 
deres klynge. Spørger du mig, så er det en stor del af Houlkærskolens DNA, som dermed i over et år har 
været sat ud af kraft, lyder det med beklagelse fra Berit Pold.

Omtrent lige så længe som Houlkærskolen har eksisteret, har morgensamlingerne ellers været en fast tra-
dition på skolen. Det har været dér, hvor eleverne er blevet indført i den danske sangskat. Det har været dér, 
hvor vigtige fælles beskeder er blevet delt. Det har været dér, hvor man som ny elev på skolen også gradvist 
har lært nogle af de ældre elever i klyngen at kende. Og sidst - men ikke mindst – har morgensamlingerne 
haft en opdragende funktion.

- Det er som regel noget af de første, studerende lægger mærke til, når de kommer i praktik hos os: Hvor-
dan det uden det store postyr lykkes at sluse 250 elever ind i en klynge og få dem til at samle sig på gulvet.

- Morgensamlingerne er i den forstand en vigtig kulturbærer på skolen, og det er også noget af dét, vi tit 
får kredit for, når vi har vore klasser med ude i byen: Vore elever er kort og godt dygtige til at opføre sig 
ordentligt. Også når de er i flok, fremhæver Berit Pold. 
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Efter sommer vender det - forhåbentlig
Håbet er, at det efter sommerferien vil være en næsten normal skoledag på Houlkærskolen, eleverne ven-
der tilbage til. En skoledag, hvor det igen bliver muligt at samle eleverne klyngevis. En skoledag, hvor der 
igen kommer til at stå musik på skoleskemaet efter et år, hvor musikken mere eller mindre har været ”sat i 
skammekrogen”. Og en skoledag, som det på ny bliver muligt at indlede med en fællessang.

Ja, i bedste fald kan corona-krisen måske endda vise sig at komme til at smitte positivt af på langt sigt, 
håber Berit Pold.

- Både som lærere og elever har vi i hvert fald i løbet af det seneste år fået en kraftig påmindelse om, hvad 
vi har til daglig – og hvor meget, vi savner dét, når det pludselig bliver taget fra os.

- Og om ikke andet så tænker jeg da, der vil gå et stykke tid, før jeg igen fra min egen seje 5. klasse skal 
høre, at ”det er træls at gå i skole”, nævner Berit Pold.

Selv har hun sammen med musiklærerkollegaen Hans-Jacob Lauridsen skrevet en musical, som indtil 
videre også er lagt i skuffen som følge af corona-situationen.

Musicalen ”De forsvundne magikere” skulle oprindeligt have haft premiere op til påske i fjor.
Efterfølgende blev den udsat til efteråret, hvor det af åbenlyse grunde heller ikke lod sig gøre at sætte den 
slags projekter i søen, og nu er musicalen foreløbig gemt af vejen på ubestemt tid.

- Vi vil i hvert fald ikke én gang til sætte hele apparatet i sving, før vi er helt sikre på, at vi kan komme hele 
vejen i mål.

- Men derfor kan man da godt drømme om, at vi i foråret 
2022 er kommet så langt, at en musical med publikum – og 
på tværs af klassetrinene – igen vil være en mulighed, lyder 
det håbefuldt fra Berit Pold.

Det er ikke meget, Berit Pold Har fået spillet 
på tværfløjte i skolesammenhæng, siden 

corona-pandemien ramte Houlkær og resten 
af Danmark i foråret 2020. Efter sommerferien 

satser hun stærkt på, at der igen kommer 
musik på skoleskemaet. 
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Klar til at indhente  
traditionsunderskud
Alle savner det, og en hel skoleårgang har aldrig oplevet det. Houlkærskolen 
er klar til at samle traditioner op efter ferien.

Af Louis Schmidt-Lund

– Vi er meget bevidste om, at traditioner er værdifulde til at skabe fællesskaber. Det 
er en del af Houlkærskolens DNA, men desværre har corona-restriktioner lagt låg 
på, når vi ikke må blande klasser, ikke må synge sammen og skal holde afstand, 
siger skoleleder Jens Johansen.

I det omfang, det har været muligt, er traditioner som jul, fastelavn og høstfest 
blevet markeret, men det, skolen har talt mest om, er savnet af de daglige fælles-
samlinger med fælles morgensang.

– Vi har en årgang 0, som aldrig har oplevet skolens faste traditioner, og det er nok 
den første årgang, det er sket for på skolen. Vi har også nogle sang- og musik- 
lærere, som især har været stækket. For dem har det været som at svømme uden 
vand, opsummerer Jens Johansen.

Her er der også det aspekt, at skolen har fælles kor med Houlkær Kirke, og her kan 
man frygte, at fødekæden fra skole- til kirkekor lider et afbræk.

– Der skal ikke herske tvivl om, at når mulighederne er der, så er vi klar til at samle 
traditionerne op, for alle grupper på skolen savner dem. Realistisk set, så kigger vi 
ind i næste skoleår, siger Jens Johansen.
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Sfo-nyt fra Myretuen 0-1 årgang

Vi har gennem de sidste måneder haft corona ”nødpasning” i sfo’en. Vi har forsøgt at hygge og gøre hver-
dagen så almindelig som muligt.

Børnene har haft base i egne klasser om eftermiddagen, hvor de har leget med deres klassekammerater. 
Der er blevet tegnet, spillet kort og andre spil, leget med klodser, magneter, Barbie-dukker, dinosaurer og 
meget andet.  Det har givet et dejligt sammenhold samt styrket og givet nye venskaber i egne klasser.

Der er blevet bygget huler i ”skoven” (krattet ud mod Houlkærvej), der er gravet flotte huller og lavet vejba-
ner og små sandborge/slotte i sandkassen.

Torsdag før påske var vi rigtig heldige, at påskeharen kom forbi. Den havde gemt små påskeæg på gym-
nasiets boldbaner. Der blev løbet og ledt. Glæden var stor, da æggene blev fundet.

De sidste måneder er gået med forskellige aktiviteter - stadig klasseopdelt.

Forårsblomster som pynter i klasseværelsernes vinduer, påskekyllinger, som kom med hjem og forhåbent-
lig pyntede i påskeugen derhjemme. Bål, hvor der er blevet ristet skumfiduser. Kahoot, hvor børnene på 
deres Ipad dyster om viden inden for forskellige emner. 

Vi har arbejdet med ler og fremstillet de fineste skåle, 
givet dem glasur og fået et tilfredsstillende resultat. Vi 
har lavet biler af paprør, hvor der bliver malet, savet og 
hamret.

Vi gik i uge 17 i gang med et fodboldforløb, hvor der 
bliver mulighed for at træne teknikker og boldmestring, 
dog stadig klasseopdelt. Det er et tilbud for både piger 
og drenge.

Vi håber, at foråret snart bryder igennem og ønsker et 
dejligt forår og forhåbentlig en lang varm sommer.

Mvh. Børn og personale i Myretuen  
på Houlkærskolen

HOULKÆRSKOLEN
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Hygge og kreativitet  
i skolens sfo
Af Martin Christensen, Houlkærskolens sfo

Vi har i dette indlæg fokus på perioden med 
nødpasning og nødundervisning. Vi har snak-
ket med både børn og voksne, som har fortalt, 
hvordan det har været at være en del af en 
”anderledes” periode i både skole og sfo.

Børnene har fortalt, at det har været ”hyggelig 
at være heroppe, fordi vi stadig var på Teams 
sammen og følte, at vi var samlet som klasse. 
Vi har hygget os og lavet sjove lege og fået 
snacks” fortæller to af børnene, som var til-
meldt i nødpasningen.

Som personale har perioden også været an-
derledes. I både nødundervisning og nødpas-
ning har der med færre børn været mere tid til 
at støtte, hjælpe og have fokus på det enkelte 
barn - både som elev i skolen og som barn i sfo. Vi har kunnet arbejde en til en med børn og give dem 
den ekstra støtte, nogle har brug for fagligt - og samtidig også hjælpe dem socialt og med deres trivsel.

Perioden har betydet, at færre børn har været i sfo, og at vi samtidig har skullet tilpasse vores hverdag til 
restriktioner m.m. Det har blandt andet betydet, at vi har skullet være klasseopdelt i sfo’en, og en større 
del af tiden er brugt i klassen.

Selvom perioden har været anderledes for både børn og voksne, har der stadig været fuld gang i den med 
masser af aktiviteter og leg.

Der er blevet lavet fine skulpturhoveder i ler, som sidenhen er blevet flot udstillet på vores bibliotek (se billede).
Derudover har der stadigvæk været masser af aktiviteter og glade børn, som flot har tilpasset sig den ”nye 
og anderledes” hverdag. 

HOULKÆRSKOLEN
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Der har i sfo’en været et bredt udvalg af aktiviteter. Der har været et-hjulet cykler, bottle flip-konkurrence, 
byttedag med forskellige kort, lerværksted og andre kreative input som for eksempel gækkebreve til på-
sken.

Seneste nye skud på stammen er to nye aktiviteter. Den første er med rekorder. Der har indtil videre været 
afholdt stafetløb og støvlekast, hvilket har været et stort hit blandt børnene.
Den anden er aktivitet er sfo-fodbold for både Myretuen og Kernehuset og både drenge og piger, som vil 
køre en gang om ugen for hver gruppe. Dette er snart planlagt færdigt og forventes at starte op i næste 
måned.

HOULKÆRSKOLEN

Hvad sker der i Houlkær?

Følg med på Facebooksiden ”Os i Houlkær”  

og på hjemmesiden www.houlkaerportalen.dk
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Nyt fra Klub Gården
Efter forårets genåbning, som gjorde det muligt for børn i 5.-8. klasse at komme i skole igen, har klubben 
fået yderligere liv i hverdagene. 

4. årgang var så heldig at have klubben for sig selv i en periode, hvor der selvsagt var plads til at lave alt 
muligt, flere gange, i løbet af dagen. Nu kommer der så lidt flere glade børn og unge forbi i hverdagene, 
hvilket gør, at det daglige klubarbejde igen minder lidt om tiden før 11. marts 2020. 

Vi er stadig opmærksomme på afstand imellem klasserne, der er kommet spritdispensere i alle rum, og vi 
har gjort os nye erfaringer i arbejdet med børn og unge i Houlkær. 

Ét af tiltagene, er et øget fokus blandt de unge i 5.-9. klasse, som i ”corona-tiden” er søgt mere udenfor i 
de offentlige rum, da mange steder jo stadig er lukket. Nu kan de unge blive mødt af pædagoger, som er 
ansat i forskellige klubber i Viborg, med kompetencer inden for SSP (Skole, Sociale myndigheder og Politi). 

Der er skabt gode relationer, etableret dialog om adfærd i det offentlige rum og generelt bare en masse 
samtaler om, hvor de unge er i deres liv lige nu og her med alt, hvad coronaen har bragt med sig af godt 
og ondt. 

Udover dette har vi i klubben tilbudt børnesamtaler, gåture og lidt flere samtaler (end normalt) med foræl-
dre, hvilket kun er rart, da det skaber et bedre fundament for børnenes udvikling hen mod ungdomslivet. 
Hermed også en åben opfordring til ALLE forældre om fortsat at huske på, at klubben altid stiller sig til 
rådighed for en samtale, undrende spørgsmål vedr. vores arbejde i området og så videre. 
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Det gør sig specielt gældende ift. den offentlige brug af de udendørs arealer, som vi deler med Houlkær-
skolen og Houlkærhallen, såsom græsarealerne, pumptrackbanen og multibanen – her skal der være plads 
til, at børn og unge kan lege frit, dyrke deres idræt og være sammen i det fri - uden at skulle bekymre sig 
om, om der er trygt at være i området.

Umiddelbart inden de sidste børn blev lukket tilbage 
i skole og klub, snakkede personalet om, hvordan vi 
kunne vise og fortælle børnene, at vi faktisk har sav-
net både dem og ”støjen” i klubben. Det blev til, at vi 
lavede en goodiebag, indeholdende lidt ting og sager, 
som duftede lidt af klub. Der var cirka 120 børn forbi på 
forskellige dage og hente en sending med juice, kakao, 
slikpose, nøddepose, müslibar og forskellige gavekort 
til brug i klubben, bl.a. i krea, caféen og et tilskud til en 
større aktivitet, eksempelvis en weekendtur.

Det har været så utrolig dejligt at få alle vores børn til-
bage i klubben – tiden med corona har virkelig fået os 
alle til at mærke, hvor stor betydning de sociale fælles-
skaber har. Nu venter vi på, at alle børn vender tilbage 
til normal skolegang, for så kommer klublivet igen til at 
blomstre med flere aktiviteter og ture ud af huset. Men 
lige nu og her fokuserer vi på nærvær og tilstedeværel-
se for børn og unge i Klub Gården.

Klubbens åbningstid har ændret sig en del det sidste  
års tid og vil givetvis ændre sig lidt mere, inden vi kan 
vende tilbage til normale omstændigheder. Lige nu 
åbner klubben, når børnene får fri fra skole klokken 
12.45, og vi lukker kl. 17 (klokken 16 om fredagen). 
Derudover er der fritidsklubaften mandag og torsdag, 
klokken 17-20.30 og ungdomsklubaften tirsdag klok-
ken 17-21.30. 

I Klub Gården håber vi at kunne afholde sommerlejr, 
men selvfølgelig kun hvis diverse restriktioner tillader 
det. I år går turen til Løkken Idrætscenter, som vi har 
meget gode erfaringer med fra diverse weekendture. 
Vi har booket plads deroppe fra fredag d. 2/7 til og 
med mandag d. 5/7, og så krydser vi fingre for, at vi 
må komme afsted. 

KLUB GÅRDEN
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AKTUELT I OMRÅDET

I flere uger op til sæsonstarten har den stået på alt andet end tennis i Overlund Tennisklub.
Et hold af frivillige har indvendigt frisket klubhuset op med et nyt lag vægmaling, og udendørs er de to 
eksisterende baner på tennisanlægget i Houlkær blevet tromlet, revet og forsynet med i alt tre ton ny grus, 
så de forhåbentlig igen kan stå knivskarpt i 2021.

Lørdag 17. april blev det så endelig tid til igen at svinge tennisketsjerne i en sæson, der på mange måder 
markerer et nyt kapitel for tennissporten i den østlige del af Viborg.
De to gamle tennisbaner i Overlund har måttet vige pladsen for den nye skole ”Lysningen”, og alle lokale 
tennisaktiviteter er dermed blevet samlet på én adresse – i Houlkær.
- Lige her og nu betyder det, at vi er noget udfordret på banekapaciteten, men på sigt ser vi helt klart en 
fordel i, at vi nu i klubben får ét fast tilholdssted, lyder det fra formand for Overlund Tennisklub, Henrik 
Sommer.

Tennisklub har taget hul 
på nyt kapitel 
Alle aktiviteter i Overlund Tennisklub er nu samlet i Houlkær – og det indebærer blandt andet, at 
klubben i 2021 står overfor at skulle finde sig et nyt navn.

Af Kim Juhl Andersen

Det er her, den nye bane tre på tennisanlægget i Houlkær kommer til at ligge, viser formand Henrik Sommer.  
Håbet var egentlig, at banen kunne ligge klar allerede i maj, men da det har trukket lidt ud med at få bygge- 
tilladelsen i hus, ligner 1. juni nu et mere realistisk bud.
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Ambitiøse planer
Håbet var egentlig, at der allerede omkring 1. maj skulle have ligget endnu en grusbane klar i Houlkær, men 
da det har trukket lidt ud med at få byggetilladelsen i hus, er 1. juni nu sandsynligvis et mere realistisk bud.
- Pengene er for længst bevilget af kommunens kultur- og fritidsudvalg, og entreprenøren er klar til at gå i 
gang, så snart byggetilladelsen foreligger, bemærker Henrik Sommer.

Den nye tennisbane i Houlkær kommer efter planen til at ligge på plateauet syd for de to nuværende 
grusbaner, og den vil alt andet lige gøre det betydeligt nemmere for klubben at få den ugentlige trænings-
tids-kabale til at gå op. 

Ret beset kunne Overlund Tennisklub i situationen godt have fremturet med krav om to nye tennisbaner – til 
erstatning for de to, som nu er blevet nedlagt i Overlund.
Det har klubben dog bevidst valgt ikke at gøre. 

I stedet sparer klubben ”på krudtet” og satser i stedet på en tennishal i tilknytning til Houlkærhallen, som i 
forvejen står over for en større udbygning inden for de nærmeste par år.
- Ifølge vore beregninger vil man for små fem millioner kroner kunne opføre en hal med to indendørs ten-
nisbaner – og i dét beløb er endda også indregnet en fjerde udendørs bane og et lysanlæg. 
- I øjeblikket er der i Viborg kun en enkelt indendørs tennisbane i sydbyen - og endnu en indendørs bane 
på vej – og det er efter vores opfattelse slet ikke tilstrækkeligt i en kommune af Viborgs størrelse. Især da 
ikke når man tager i betragtning, at tennis i 2020 var den sportsgren i Danmark, der noterede sig for den 
største medlemsfremgang. Samtidig med at vi i Clara Tauson og Holger Rune har to nye talenter på vej, 
som sandsynligvis blot yderligere vil stimulere interessen for at spille tennis.
- En indendørs tennishal i den østlige del af Viborg vil ikke bare være et kæmpeplus for vore egne omkring 
100 medlemmer - men også for alle de omkringliggende tennisklubber, som naturligvis også vil få mulig-
hed for at leje sig ind i de nye indendørsfaciliteter, fremhæver Henrik Sommer.

Navneændring må vente
Med samlingen af alle klubbens aktiviteter i Houlkær står Overlund Tennisklub også over for en anden 
aktuel udfordring:  Klubben skal have fundet sig et nyt navn.

Navneændringen figurerede oprindeligt som et punkt på dagsordenen, da klubben 17. april holdt udendørs 
generalforsamling i forbindelse med standerhejsningen og sæsonstarten, men udgangen blev, at klubben 
fortsat hedder Overlund Tennisklub nogle måneder endnu.
- Det ligger klart i kortene, at vi står over for et navneskifte, i og med at klubben ikke længere holder til i 
Overlund, men hvad det nye navn skal være – det kræver åbenbart et lidt mere tilbundsgående forbere-
dende arbejde.
- Det nye navn må efter min mening gerne signalere, at klubben henvender sig lidt bredere, og ikke bare til 
tennisinteresserede i en bestemt del af Viborg, men nu tager vi os lige en ekstra tænkepause, og så vender 
vi formentlig tilbage til sagen på en ekstraordinær generalforsamling senere i år, forklarer Henrik Sommer.
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Gratis ketsjere som lokkemad
Gennem stort set hele 2020-sæsonen var Overlund Tennisklub mere eller mindre begrænset i sine mulig-
heder for at gøre reklame for sig selv – og tennissporten.

Her i 2021 håber klubben, at der i højere grad bliver mulighed for at holde åbent hus-arrangementer og 
andre aktiviteter af mere social karakter.

Nye medlemmer, som meldte sig i forbindelse med Tennissportens Dag 8. maj, kunne som en ekstra 
”gulerod” se frem til at blive udstyret med en gratis tennisketsjer. Derudover har den lokale tennisklub også 
et antal ketsjere på lager, som nybegyndere kan låne i starten, ligesom træningen i klubben også er gratis 
for børn og nybegyndere.

Er man derimod lidt mere erfaren på tennisbanen, kan man i den nye sæson – som noget nyt – købe en 
”pakke” med et antal lektioner, så man lige kan få forfinet teknikken.

Træningen for voksne begyndere ligger fast om mandagen.
Tirsdag eftermiddag er det ungdomspillernes tur, inden det om aftenen er de voksne, der kan hente nye 
tips og tricks.
Onsdag og torsdag aften spilles der hhv. dame- og herredouble. 
Torsdag formiddag er der seniortennis.
Hver anden lørdag formiddag er der slagtræning, og så kan alle medlemmer i øvrigt løbende booke tider via 
klubbens hjemmeside – i det omfang, der er ledige baner til rådighed.

Lige her først på sæsonen kan det måske godt komme til at knibe, men det skulle gerne hjælpe, når den 
nye bane 3 forhåbentlig ligger klar inden sommerferien….   

Klubhuset har allerede fået en ny gang vægmaling inden 
døre, og inden længe står også det udendørs træværk for 
tur. Formand Henrik Sommer viser her, hvordan farven 
bliver i fremtiden, og varsler samtidig, at der i løbet af 
2021 kommer til at stå et nyt klubnavn på navneskiltet. 

Efter en lang vinter med begrænset tennisaktivitet er de 
nu igen kommet på grus – tennisspillerne i Overlund 
Tennisklub. På sigt håber de også på at kunne svinge 
ketsjerne i vintersæsonen – i en nyopført tennishal i 
tilknytning til Houlkærhallen.
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Den 19. juli 2020 fik den dengang 18-årige Mads Frederiksen sin debut på Viborg FF’s førstehold. Det ske-
te, da han med 20 minutter tilbage af 1. divisionskampen mod Vejle Boldklub erstattede Shelove Achelus.
 
Torsdag var han på besøg i Houlkær IF for at overrække sin barndomsklub en gave fra Viborg FF på 
baggrund af førsteholdsdebuten i kløvertrøjen. Gaven indebærer træningsmaterialer til en værdi af 10.000 
kroner.
 
Mads Frederiksen blev mødt af flere medlemmer af Houlkær IF’s bestyrelse samt en stor flok U11-piger, 
som holdt en pause fra træningen for at hilse på den talentfulde VFF’er.

Ung Viborg FF-debutant 
uddelte gave  
til barndomsklub
19-årige Mads Frederiksen besøgte torsdag sin barndomsklub Houlkær IF for at markere, at han er 
kommet igennem et nåleøje og har fået debut på Viborg FF’s førstehold.

Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt 
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- Det er stort for Houlkær IF, når en spiller som Mads Fredriksen kommer igennem nåleøjet og får debut 
for Viborg FF’s førstehold. Det er ikke noget, som sker ret tit, men vi håber selvfølgelig på, at vi i fremtiden 
kan udvikle flere spillere, som senere i karrieren kan få en professionel fodboldkarriere - og gerne i Viborg 
FF, siger Houlkær IF’s sportschef Jacob Flintholm.
 
Ud over Mads Frederiksen har kun én spiller, som har trådt sine barndoms-fodboldstøvler i Houlkær IF, 
spillet sig til en fuldtidskontrakt i fodboldens verden i dette årtusinde. Det er Erik Sviatchenko, som i dag 
er anfører for FC Midtjylland.
 
Mads Frederiksen står noteret for yderligere to kampe på Viborg FF’s førstehold - begge optrædener kom 
i pokalturneringen i denne sæson.
 
Han har ligeledes i denne sæson spillet 12 kamp for Viborg FF’s U19-divisionshold og har scoret fire mål.
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- Der skal da nok være nogen, der tænker, vi er en smule skøre. Og vi plejer faktisk også selv at sige: ”Nu 
kommer tosserne”, når vi her under corona-nedlukningen har mødtes til træning i det fri, lyder det med et 
grin fra Anita Rosenquist, Rikke Frølund og Ane-Dorte Lindberg.

Sammen med syv ligesindede har de netop afsluttet dagens udendørs crossdance-træning på flisearea-
lerne ved Houlkærskolen.

Denne torsdag aften sidst i marts bevægede temperaturen sig blot langsomt ned mod nulpunktet, mens de 
10 kvinder i flæng løftede håndvægte og bevægede sig yndefuldt rundt til æggende danserytmer.

Hede latino-rytmer og 
temperaturer omkring 
frostgrænsen
Crossdance-hold i Houlkær har siden februar trodset vejret og corona-pandemien og flyttet  
træningen udendørs til flisearealerne ved Houlkærskolen

Af Kim Juhl Andersen

HOULKÆR IDRÆTSFORENING 

Selv på en kølig martsaften i Houlkær er det ikke noget problem at holde varmen under den udendørs  
crossdance-træning. Det skal instruktør Anita Rosenquist i forgrunden nok sørge for.
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Men på et tidspunkt i februar var der både sne og adskillige graders frost, når kvinderne – fem og fem – 
mødtes for at få kroppene rørt, som det nu dengang kunne lade sig gøre i en corona-tid.
- En enkelt gang måtte vi endda flytte træningen nogle meter for at finde et passende areal, hvor der var 
ryddet for sne.
- Og så var der også lige en aften, hvor det blæste og regnede helt vildt, og vi valgte at flytte træningen ned 
til rådhuset, hvor det var nemmere at finde læ. Ellers har vi trænet fast ved Houlkærskolen uafbrudt siden 
3. februar, fastslår Anita Rosenquist efter et hurtigt kalendertjek.

Ikke til at overskue
Under normale omstændigheder foregår crossdance-træningen under noget mere civiliserede forhold 
i Houlkærhallens multisal. Her har Anita Rosenquist gennem en årrække entusiastisk danset med på Su-
sanne Knudsens og Sara Lagonis Movitaz-hold, indtil hun for fire år siden tog springet til selv at give sig i 
kast med instruktøruddannelsen.

I dag underviser Anita – som en del af Movitaz - både i crossdance og i den helt nye variation ”crossdance 
power”, hvor der gøres endnu mere ud af styrketræningselementerne, og på en normal træningsaften i  
Houlkærhallen kunne der indtil marts i fjor godt være op imod 40 kvinder samlet til crossdance-træning.
Det blev der dog effektivt sat en stopper for, da corona-pandemien holdt sit indtog.

Siden har Movitaz - og alle andre aktører inden for fitness- og idrætsverdenen – efter bedste evne måttet 
forsøge at tilpasse sig de til enhver tid gældende corona-restriktioner.
I en længere periode i efteråret måtte der højst være ni holddeltagere og en instruktør samlet til indendørs 
træning.  Med dét resultat at holdene ofte var fyldt op bare to minutter efter, at der var åbnet for tilmelding.
Siden december har der dog også været lukket ned for denne mulighed, og dét fik i starten af 2021 Anita 
Rosenquist til at tænke i nye baner.

I starten trænede de blot fem og fem, men i takt med at 
corona-restriktionerne blev lempet, voksede det udendørs 
crossdance-hold gradvist til omkring en halv snes 
deltagere pr. gang.

Crossdance foregår til tonerne af iørefaldende dansemu-
sik, og mange forbipasserende er i vinterens løb stoppet 
op for lige at studere fænomenet lidt nærmere.
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- Jeg havde det selv sådan, at jeg næsten ikke kunne overskue, hvis jeg i flere måneder ikke kunne komme 
af sted til træning. Og sådan tænkte jeg, at der nok også måtte være nogle af mine faste hold-deltagere, 
der havde det.
- Lige oven på corona-opblomstringen i julen kunne man dog godt mærke, at folk var en smule forbehold-
ne, men da vi så kom ind i februar, var det gradvist som om, stemningen vendte lidt igen, og så har vi i 
øvrigt trænet udendørs siden.
- Det var måske nok mig, der tog initiativet – men det krævede nu  ikke den store overtalelse, inden der 
straks var nogen, der var med på idéen, konstaterer Anita Rosenquist, alt imens Rikke Frølund og Ane-Dor-
te Lindberg nikker bekræftende.  

Positive reaktioner
Anita Rosenquist var på forhånd lidt spændt på, hvordan de forbipasserende ville reagere, når der pludselig 
blev spillet musik ved Houlkærskolen en almindelig torsdag aften.
- Der har tidligere lydt enkelte negative kommentarer, når vi på en varm sommeraften har åbnet døre og 
vinduer i Multisalen, så musikken har kunnet høres udenfor, men i forbindelse med udendørstræningen har 
reaktionerne udelukkende været positive.
- Nogle nøjes med at smile, mens de går forbi. Andre stopper op og står lidt og klapper i takt til musikken. 

Og en enkelt gang var der sågar et par unge fyre fra området, som spontant bevægede sig ned ad trappen 
og begyndte at danse med.
- I det hele taget har det været en positiv overraskelse at opleve, hvor stor aktivitet der egentlig er omkring 
Houlkærhallen på en almindelig torsdag, efter at den nye pumptrack-bane er blevet etableret. Der er virkelig 
gang i den – og det er bare dejligt at se alle de unge mennesker i aktion på cykel eller løbehjul – eller på 
den indhegnede fodboldbane, bemærker Anita Rosenquist.

Crossdance er en kombination af flere fitness-elementer. 
Her er det håndvægtene, der er i gang. 

Selv efter en times hård træning i temperaturer nær 
frostgrænsen kan der godt være overskud til smil.
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Internt på crossdance-holdet har oplevelsen af at træne sammen på en ny måde også smittet positivt af.
- Vi har i forvejen altid haft ry for at være ”en god gruppe”, hvor det ikke er svært at falde til som ny. Men 
der er da nok ingen tvivl om, at oplevelsen af at træne udendørs i frosttemperaturer og i store vinterjakker 
har været med til yderligere at styrke fællesskabsfølelsen. Vi har det i hvert fald altid rigtig hyggeligt, når 
vi er sammen, vurderer Rikke Frølund og Ane-Dorte Lindberg - synligt opmuntrede over, at der selv i en 
corona-tid har vist sig mulighed for at komme af sted til crossdance-træning.
- Det giver bare et boost til humøret og energien, når man efter en måske træls dag på jobbet kommer af 
sted og får rørt kroppen til noget god musik.
- Det kan man virkelig mærke – ikke mindst når man i en periode har været afskåret fra at gøre netop dét, 
supplerer Anita Rosenquist, som i takt med, at foråret langsomt begyndte at indfinde sig i visse uger nåede 
helt op på at have fire udendørs crossdance-hold på en uge. 

HOULKÆR IDRÆTSFORENING 
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Der er altid spænding i spændet fra en projektperiode til en anden, når det gælder støtte til bydelsprojekter. 
Den nuværende periode tikker ud til sommer, og lige nu afventer Boligselskabernes Fællessekretariat fak-
tisk kun en blåstempling fra Viborg Byråd på mødet i maj til en ny projektperiode.
– Vi har lagt grundlaget for byrådet, da Landsbyggefonden har nikket ja til støtte i perioden august 2021 til 
august 2025, siger Karen Zacho, leder af Boligselskabernes Fællessekretariat.

Det er sket ud fra kriterier i en helhedsplan ud fra retningslinjer i 2021, som baserer sig på statistisk 
materiale. Der er i den nye projektperiode således fokus på områder som beskæftigelse, uddannelse og 
inkludering i fællesskabet, når det gælder borgerne i prioriterede områder, oplyser Karen Zacho.

Ny periode med bydels-
projekter er i støbeskeen
Boligselskabernes Fællessekretariat venter kun på en politisk godkendelse i byrådet i maj.  
Houlkær-området kan se frem til sin del af 25 millioner kroner.

Af Louis Schmidt-Lund

Om nogen må Louise Romby Ambrosen 
(til venstre) og Sofie Fiil Hjorth glæde sig til  
at sætte skiltet ud ved Houlkærvej 28, når  
en ny projektperiode for bydelsprojekter 
forventeligt går i gang efter sommerferien.  
De har i mere end et år arbejdet under  
corona-restriktioner i Houlkær-området.



38

AKTUELT I OMRÅDET

Fællessekretariatet var med i en prækvalifikation i begyndelsen af 2020, og det er nu endt ud i et tilsagn 
fra Landsbyggefonden på omkring halvdelen af de 25 millioner kroner til Viborg Kommunes bydelsprojekter 
de kommende fire år.
– Houlkær-området med den store afdeling 12 fordelt på Odshøjvej og Houlkærvej er en del af den ansøg-
ning, vi sendte ind. Der har allerede været en politisk behandling i to fagudvalg, inden økonomiudvalget 
forventeligt sender sagen til endelig godkendelse i byrådet. Skal vi tage glæderne lidt på forskud, kan vi i 
fællessekretariatet kun sige, at vi glæder os rigtig meget til endnu fire år, siger Karen Zacho.

Er der nogen, som ser frem til en ny periode, kan det kun være Louise Romby Ambrosen og Sofie Fiil 
Hjorth. De nåede kun ganske kort at fornemme, hvad de skulle arbejde med for borgere i almennyttigt 
boligbyggeri, inden corona-krisen lukkede Danmark i marts 2020.

Med udgangspunkt i et kælderlokale under Houlkærvej 28 nåede de dog med stor fantasi at sætte gang i 
en del aktiviteter for unge som voksne, med behørig respekt for skiftende corona-restriktioner.
Forhåbentlig kan de efter sommerferien tage hul på deres første ”normale” år.

Viborg - Randersvej 63-65 - Telefon 86 67 21 00 - www.tmg.dk

TRÆLAST - BYGGECENTER - PROFFCENTER
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Siden den nationale nedlukning i januar har 
Boligselskabernes Fællessekretariat i Houlkær 
budt en mindre gruppe af skolebørn velkommen 
til lektiehjælp i vores lokaler i Houlkærvænget 
(28’eren). 
Elevernes behov for hjælp til lektierne har i perio-
den været uændret (måske endda større!), mens 
de desværre ikke har haft mulighed for at søge 
hjælp, der hvor de plejer at få den. Vi har således 
med lektiehjælpen søgt at dække et behov, der 
er opstået som konsekvens af nedlukningen og 
af de ændrede rammer for undervisningen.

For at kunne overholde de gældende restrikti-
oner har vi inviteret børnene i afgrænsede tidsrum og forskudt fra hinanden, så de oftest har kunnet få én 
til én-hjælp af en voksen. Vi har erfaret, at særligt eleverne fra indskolingen har haft stor gavn af dette. 
Det har samtidig naturligt betydet, at vi kun har haft mulighed for at fokusere på en mindre gruppe af elever. 
Vi har både været hjulpet af direkte forældrehenvendelser og af lærere fra Houlkærskolen i bestræbelserne 
på at målrette tilbuddet til de børn, der har behov.

Undervejs er der kommet børn til, som ikke tidligere har benyttet sig af det etablerede tilbud på Houlkær 
Bibliotek. Her afholder Dansk Flygtningehjælp under normale omstændigheder lektiecafé to gange om 
ugen – tirsdag og torsdag kl. 14.00-16.00. 

Frem til sommerferien er det nu planen, at vi i samarbejde med de frivillige lektiehjælpere i Dansk Flygtnin-
gehjælp vil søge at hjælpe ”vores” børn tilbage i det permanente tilbud på biblioteket. Vi har i den forbindel-
se særligt fokus på overgangen for den lille gruppe af børn, som ikke tidligere er kommet dér.
Måske bliver det første skridt, at enkelte frivillige fra Dansk Flygtningehjælp kommer forbi og snakker og 
hjælper med lektierne hos os i 28’eren.

De mange timer med lektiehjælp har givet os en enestående mulighed for at lære gruppen af børn rigtigt 
godt at kende. Det er vi taknemmelige for. De bor alle rundt om i Houlkærvænget, så selvom lektiehjælpen 
i 28’eren får en ende for nu, så glæder vi os til fortsat at følge dem på deres vej.

Midlertidig lektiehjælp  
i Houlkærvænget
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Nyt fra Boligselskabernes 
Fællessekretariat

Aktiv eftermiddag  
i Houlkærparken

Af Ivanna Schou, Børn- og Ungemedarbejder
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Boligselskabet Viborgs medarbejdere, tilknyttet boligområderne 
Houlkærvænget og Houlkærparken, har gode erfaringer med at mø-
des med de lokale unge. I samarbejde med Boligselskabernes Fæl-
lessekretariat har de flere gange afholdt arrangementer, hvor unge, 
der havde lyst til at give en hjælpende hånd i de grønne arealer, 
kunne være med.
For to år siden var 11 unge med til at etablere et ”Vild med vilje”-om-
råde i Houlkærparken. 
I starten af april er der igen blevet knoklet i området, hvor en lille grup-
pe unge var med til at bygge et insekthotel. Det bliver spændende at 
følge med i, hvilke nye ”beboere” der flytter ind i den flere etager høje 
palle-konstruktion i løbet af de kommende måneder.

Lommepengeforløb
Vi er rigtig glade for det tætte samarbejde med driftsafdelingen. Sam-
arbejdet udmøntes bl.a. i, at driftsmedarbejderne i de to afdelinger 
(Houlkærvænget og Houlkærparken) bakker op om et praktisk job-
træningsforløb for unge (13 til 17 år) – et såkaldt lommepengejob. 
Ansættelse af de unge forankres hos os i Boligselskabernes Fællessekretariat, men opgaverne og lærering 
står driftsmedarbejderne for.
Gennem årene har flere unge haft muligheden for at arbejde med driftsteamet en eller to gange om ugen 
efter skoletid og har tjent lidt lommepenge. Derudover får de unge et godt indblik i det arbejde, der skal 
til, for at få områderne til at fremstå indbydende til glæde for beboerne. De unge har været behjælpelige 
med mange opgaver, alt efter årstiden. Og selv om det altid er fagfolk, der betjener de maskiner, driften 
anvender i det daglige til bl.a. græsslåning eller hækklipning, så er der altid brug for en hjælpende hånd, 
når f.eks. hækafklip skal samles.
Fælles arbejde giver mulighed for en god dialog mellem medarbejderne og de unge, hvor der tit bliver 
snakket både om skolen, fritiden, uddannelsesdrømme og de kommende projekter i området. 
Både de unge, der kommer i et lommepengeforløb via os i Boligselskabernes Fællessekretariat, og dem, 
der ikke gør, har mulighed for at få hjælp til at søge fritidsjob hos de lokale erhvervsdrivende. 
Som børn- og ungemedarbejder møder jeg mange unge, som har lyst til et fritidsjob, men godt kunne 
bruge lidt hjælp til jobsøgning. Nogle gange handler det om at få lavet et CV og en ansøgning, andre gange 
er der brug for sparring omkring jobmuligheder og gode råd inden jobsamtalen.

Går du også med tanker om et fritidsjob, er du velkommen til at kontakte mig for en aftale. Jeg glæder mig 
til at hjælpe dig på vej 

Ivanna Schou
Børn- og ungemedarbejder i Boligselskabernes Fællessekretariat
tlf: 21268225 / mail: isc@fs-viborg.dk

Lige i øjeblikket er det 13-årige 
Asta, der én dag om ugen efter 
skoletid er driftens faste hjælper. 
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Lydbøger er meget mere end underholdning til børn på bagsædet i bilen. De er populære som aldrig før og 
til alle aldersgrupper. I mit daglige arbejde på Houlkær Bibliotek oplever jeg, at flere og flere tager lydbogen 
til sig. Mange begynder på lydbøger, fordi bogstaverne er blevet for små, papirbogen er blevet for tung, 
eller tiden er blevet for knap.

Jeg begyndte selv, som så mange andre, at høre lydbøger som voksen, da jeg skulle pendle. I bilen fik jeg 
mulighed for at fordybe mig i nogle af de klassiske romaner, som jeg havde opgivet på papiret. Tolkien, 
Herman Bang og Jane Austen blev de forfattere, jeg glædede mig til at møde på mine daglige køreture. 

Lydbøger er for alle
Af Anette Siem Kristensen, bibliotekar, Houlkær Bibliotek
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I dag pendler jeg ikke mere, men lydbøger er stadig en fast følgesvend i min hverdag. Jeg har altid en 
lydbog i ørerne på en rask gåtur rundt i Houlkær, når jeg gør rent eller strikker. I dag er det nyere romaner, 
jeg lytter til, og her får du tre anbefalinger fra mig.

Tre anbefalinger
Hvis du har brug for at trække lidt på smilebåndet, skal du lytte til ”Der var engang en mand” af Maise Njor. 
Det er en utrolig morsom bog, der på en fantastisk underfundig og morsom vis behandler noget så alvorligt 
som midtvejskriser og problemer i parforholdet.

Er du til en god familiesaga om intriger og familiefortielser, men orker du ikke at løfte de tunge murstens-
romaner, kan du høre Merete Pryds Helles ”Folkets skønhed” og ”Vi kunne alt”. Romanerne giver et barsk 
tidsbillede af familielivet i 1930’erne og en kvindes kamp for kærlighed og lykke i parcelhuskvarteret i 
1960’erne.

”Den hemmelige kvinde” af Anna Ekberg er til dig, der holder af krimi og kærlighed. Romanen handler om 
familiebånd, pengebegær, svindel, livsfarlig kunst og altoverskyggende kærlighed. Den er perfekt til en 
gåtur en lun forårsaften.

Kom i gang med eReolen med dit bibliotekslogin
Vil du gerne i gang med lydbøger, kan du bruge eReolen – bibliotekets tilbud af lyd- og ebøger. Du får 
adgang med dit bibliotekslogin og kan bruge din computer, tablet eller smartphone. For at komme i gang 
på telefonen eller tablet skal du downloade appen ”eReolen” i AppStore eller Google Play.

Når du er logget på, får du adgang til uendeligt mange timers lyd- og læseoplevelser. Ved du ikke, hvad du 
skal læse, kan du få inspiration til din næste læseoplevelse i de små artikler, temaer og forfatterportrætter, 
som du finder i app’en.

Du kan låne fem bøger om måneden, og er du en rigtig bogsluger, skal du kigge efter ”ekstra titler”. Dem 
kan du låne ubegrænset af. 

Rigtig god læselyst.

Mht corona-nedlukning af Houlkær Bibliotek: Hold øje med 
Viborg Bibliotekernes hjemmeside www.viborgbib.dk

OBS: Biblioteket i Houlkær er helt lukket i uge 28 pga oliering af gulvet.

Rigtig god sommer til alle.
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Som så mange andre har flere af vores aktiviteter været påvirket af corona, og vi har måttet sætte en del 
på pause. Vi har dog holdt fast i nogle aktiviteter, og vi vil præsentere et par af dem her. For alle vores 
aktiviteter gælder, at vi overholder gældende corona-restriktioner.

Sorgkorpset:
Sorgkorpset er vores tilbud til mennesker, som lige har mistet en nærtstående. Når vi mister en af vores 
nærmeste, fylder sorgen ofte så meget, at vi ikke kan rumme andres sorg og derfor ikke er klar til at være 
med i en evt. sorggruppe. Sorgkorpset er et tilbud om en til to samtaler med en frivillig, som selv har haft 
et tab tidligere. Alle vores frivillige har været på et kursus i sorgsamtaler. Når du henvender dig til vores 
koordinator, matcher vi dig med en frivillig, som har haft et lignende tab. Samtalerne kan foregå hjemme 
hos dig eller i Kirkernes Sociale Arbejdes lokaler alt efter, hvad du foretrækker.

Sorggrupper:
Vi har sorggrupper for børn, unge og voksne. Sorggrupperne holder til forskellige steder i Viborg. I alle 
grupper er der tavshedspligt, så man frit kan sige, hvad der fylder. Nogle grupper er lukkede grupper, hvor 
de samme deltagere er med, de 8–10 gange gruppen mødes. Andre grupper har løbende optag. De fleste 
grupper mødes hver anden uge. Det er gratis at deltage i sorggrupperne. Du kan læse mere om de forskel-
lige sorggrupper på vores hjemmeside eller på Facebook. Kontakt endelig vores frivillighedskoordinator, 
hvis du har spørgsmål til grupperne.

Walk and talk for unge:
Walk and talk er et tilbud til unge, som har brug for en fortrolig og åben samtale med en voksen. Samtalen 
foregår på en gåtur, så I kan holde afstand. Når du kontakter vores frivillighedskoordinator, matcher vi dig 
med en voksen frivillig. Herefter aftaler I, hvor og hvornår I skal mødes. Det er dig, der bestemmer, hvad I 
skal tale om. Du kan kontakte vores frivillighedskoordinator på telefon, E-mail eller via. Facebook.

Morgenvandring i fællesskab:
Har du lyst til at starte dagen med en gåtur i smuk natur, kan du komme med på vores morgenvandring. 
Hver fredag i ulige uger mødes vi kl. 7.45 ved Søndersø. Vi mødes på gangstien lige neden for Viborg 
Kunsthal/ Golf Hotel. Vandringen foregår fra 7.45–9.00. Vi går uanset vejret. Ruten er på 5,6 km. Vi vil 
kombinere vandringen og den friske morgenluft med en salme og et par gode ord at gå på. Du kan tilmelde 
dig til Karen Stubkjær (kjns@km.dk eller på 21 30 38 40), men du er også meget velkommen til bare at 
møde op.

Nyt fra Kirkernes  
Sociale Arbejde i Viborg
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Hvis du har spørgsmål til vores aktiviteter eller gerne vil høre mere om vores arbejde er du meget velkom-
men til at kontakte vores frivillighedskoordinator: Marianne Houmøller,
E-mail: Kontakt.ksa@gmail.com eller telefon: 50 51 52 63.

Du kan læse mere om Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg på vores hjemmeside: kirkernessocialearbejde.dk 
eller på Facebook: Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg 

Nyt fra Houlkær Kirke
Genåbning af kirkens aktiviteter?
Søndagsfrokost – babysalmesang – pigekor - studiekreds – Åben Familie – samtalesalon - ???
I skrivende stund ved vi endnu intet om, hvornår der bliver mulighed for at genoptage kirkens mange 
aktiviteter. Det eneste, vi kan sige, er, at så snart der åbnes op for muligheden, så går vi i gang!
Så hold øje med kirkens hjemmeside og Facebook-side! Her vil vi holde jer orienteret.

Konfirmation 2021 i Houlkær Kirke
Dette års konfirmationer har fået nye datoer og bliver nu afholdt i juni lige før skolernes sommerferie: 
Lørdag d. 19. juni kl. 9.30 – konfirmation af gl. a-klasse ved Lotte Martin Jensen
Lørdag d. 19. juni kl. 11.00 – konfirmation af specialklasse fra Nordre Skole ved Lotte Martin Jensen
Søndag d. 20. juni kl. 9.30 – konfirmation af gl. b-klasse ved Kristine Jersin
Søndag d. 20. juni kl. 11.00 – konfirmation af gl. c-klasse ved Kristine Jersin

Indskrivning til konfirmation 2022
Vi håber på et helt normalt efterår og indbyder alle kommende 7. klasser til indskrivning til konfirmation 
lige efter sommerferien! 

Indskrivningen indledes med deltagelse i søndagens gudstjeneste i Houlkær Kirke. Efter gudstjenesten 
er de kommende konfirmander og deres forældre indbudt til indskrivning og orientering om vinterens 
konfirmandundervisning i kirkens sognelokaler. 
Vi glæder os til at se jer!

Søndag d. 29. august kl. 10.30: Indskrivning for b-klassen og c-klassen med Kristine Jersin
Søndag d. 12. september kl. 10.30: Indskrivning for a-klassen og d-klassen med Lotte Martin Jensen



49

HOULKÆR KIRKE

ARRANGEMENTER
TORSDAG D. 27. MAJ 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.

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!

FREDAG D. 20. AUGUST
SOGNEUDFLUGT
Vi venter lidt med at planlægge turen i detaljer. Men sæt et kryds ved datoen. Forløbet bliver, som vi plejer. 
Vi kører med bus til et hyggeligt sted, hvor vi drikker kaffe og slutter dagen af med middag i sognelokalet.

TORSDAG D. 16. SEPTEMBER KL. 14.30
SOGNEEFTERMIDDAG
Programmet offentliggøres senere.
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KONCERTER
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 mel-
lem jazz, viser og folkemusik. På en utraditionel og nyskabende måde forsøger orkestret 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 
100 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
50,- unge gratis.

TORSDAG D. 17. JUNI KL. 19.30 
FORÅRSKONCERT
Hvis omstændighederne tillader det, kan vi glæde os til en 
skøn forårskoncert med Houlkær Kirkes Pigekor og kirkens 
musikere. I Houlkær Kirke arbejder ikke mindre end tre kon-
servatorieuddannede musikere. Ud over kirkens organist Maja 
Simonsen er organistassistenten Uffe Munkgaard uddannet 
fagottist, og sandelig om ikke kordegnen Mark Czepluch er uddannet kontrabassist.
Houlkær Kirkes Pigekor har på grund af nedlukningen haft online-korprøver og også udendørs korprøver. 
Forhåbentlig kan koret snart mødes fysisk og synge sammen igen og endda også deltage i koncerten, hvis 
retningslinjerne tillader det. Vi håber på det! 
Hvis ikke koret kan være med, kan vi se frem til en koncert for de tre instrumenter. 
Gratis adgang!

TIRSDAG D. 31. AUGUST KL. 19.30
PRÆ-RELEASEKONCERT: 
SVENSK JAZZLEGENDE HYLDES I HOULKÆR KIRKE
Publikum kan opleve noget lidt ud over det sædvanlige i 
Houlkær Kirke, når vokalgruppen Ensemble Edge sammen 
med en kvartet af de bedste unge jazzmusikere i Danmark, 
præsenterer deres debutplade ”Dimma - en tribute til Jan 
Johansson”. 
I 1964 udgav Skandinaviens største jazzikon, pianisten Jan Johansson, sammen med bassisten Georg 
Riedel albummet ”Jazz på svenska” inspireret af svenske folkeviser. Det er et album, som stadig anses 
for at være en af de bedst sælgende og mest legendariske jazzudgivelser i Norden. 
Publikum kan glæde sig til et både utraditionelt og velkendt genhør med Jan Johanssons smukke og alsidi-
ge musikalske univers gennem nyfortolkninger af Johanssons egne kompositioner og kendte fortolkninger 
af svenske folkeviser.
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Ensemble Edge og Tribute til Jan Johansson har før spillet i forbindelse med Aarhus Jazzfestivals 30 års 
jubilæum i 2018. Koncerten blev anmeldt af JazzLive, som blandt andet skrev: “Det var en helt igennem 
dejlig aften og et utrolig vellykket samarbejde mellem to stilarter.”
Ensemble Edge er en Aarhus-baseret ny musik vokalgruppe bestående af en cellist, en dirigent og nogle 
af de bedste korsangere fra det århusianske kormiljø. De engagerede jazzmusikere ved denne koncert er 
den estiske sangerinde Karmen Rõivassepp, den svenske pianist Calle Brickman, danske bassist Matthias 
Flemming Petri og trommeslager Andreas Fryland.
Indspilningen ”Dimma - en tribute til Jan Johansson” udgives d. 16. september 2021 på Storyville Records 
i anledning af, at Jan Johansson ville være fyldt 90 år. 
Entré: 100 kr. Unge u. 25 år: 50 kr.

ONSDAG D. 15. SEPTEMBER KL. 19.30
KONCERT MED MIDTJYSK KAMMERKOR
Koncerten indrammes af danske sange og salmer, der be- 
skriver sensommeren og efterårstiden. Programmet er kende- 
tegnet ved at indeholde musik fra mange perioder, fra ita-
liensk og tysk renæssance, over tysk romantik og frem til 
danske og nordiske komponister fra vor egen tid. Centralt 
i programmet står den danske komponist Erik Haumanns Fem korsalmer til tekster af Ole Sarvig. Det er 
sange, der i en meget personlig stil tolker de ligeledes meget personlige tekster.
Der venter publikum en stemningsfuld og varieret musikalsk oplevelse. 
Midtjysk Kammerkor blev grundlagt i 2011 af dirigenten Søren Birch og en kreds omkring ham. Koret har 
base i Viborg og består af ca. 20 rutinerede sangere fra det midtjyske område.
Repertoiret ligger inden for det klassiske område med hovedvægt på romantikken og nyere musik.

LØRDAG D. 2. OKTOBER KL. 14.30
TANGOKONCERT I ANLEDNING
AF ASTOR PIAZZOLLAS 100 ÅRS-FEJRING I 2021
Musik af bl.a. Astor Piazzolla, Marcelo Nisinman og Jacob 
Gade. Duen, Det danske Ungdomsensemble i intens tango 
med to solister fra Klassiske Dage i Holstebro.

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, danser og gynger i tæpper m.m., så børnenes sanser bliver stimu-
leret 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, dog ikke i skolernes ferie.
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STJERNESTUND FOR BØRN OG ÆLDRE
Vi mødes på Kildehaven 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 kl. 18.30. Vi begynder med sang, leg og dans, hører små historier/bibelhistorier, måske 
finder vi tid til at være lidt kreative. Inden vi skilles, spiser vi aftensmad sammen og synger godnatsang. 
Det koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn. Vi mødes d. 11. maj og 8. juni, d. 10. august og 14. sep-
tember. Tilmelding til sognemedhjælper Hanne Flyvholm senest dagen før på 42 83 40 27 eller hanne@
houlkaerkirke.dk.

ÅBEN FAMILIE 
Er stedet hvor seniorer mødes hver anden fredag i ulige uger. Vi mødes fredag d. 14. og d. 28. maj., fredag 
d. 11. og 25. juni, fredag d. 9. og 23. juli, fredag d. 6. august. Fredag d. 20. august er der sogneudflugt, 
se særskilt program, d. 3. og 17. september.  På grund af corona-restriktioner mødes vi først kl. 14.00 – 
16.00, 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 ser-
vereret 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
Vi mødes i kirkens sognelokaler tirsdage i ulige uger fra kl. 10.00- 11.30, hvor vi drikker kaffe sammen og 
på en uforpligtende måde bliver klogere på hinanden og livet gennem samtaler. 
Vi mødes følgende tirsdage: d. 11. og 25. maj, d. 8. og 22. juni, d. 17. og 31. august og d.14. og 28. september.

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 sam-
men, 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.



23. maj  10.30 Pinsedag  Lotte Martin Jensen
24. maj  10.30 Anden pinsedag  Kristine Jersin
30. maj  10.30 Trinitatis søndag  Kristine Jersin

6. juni  10.30 1. s. e. Trinitatis, - minikonfirmander Kristine Jersin
13. juni  10.30 2. s. e. Trinitatis  Lotte Martin Jensen
20. juni  10.30 3. s. e. Trinitatis  Kristine Jersin
27. juni  10.30 4. s. e. Trinitatis  Lotte Martin Jensen

4. juli  10.30 5. s. e. Trinitatis  Kristine Jersin
11. juli  10.30 6. s. e. Trinitatis  Lotte Martin Jensen
18. juli  10.30 7. s. e. Trinitatis  Lotte Martin Jensen
25. juli  10.30 8. s. e. Trinitatis  Lotte Martin Jensen

1. august  10.30 9. s. e. Trinitatis  Lotte Martin Jensen
8. august  10.30 10. s. e. Trinitatis  Kristine Jersin
15. august  10.30 11. s. e. Trinitatis  Kristine Jersin
22. august  10.30 12. s. e. Trinitatis  Kristine Jersin
29. august  10.30 13. s. e. Trinitatis  Kristine Jersin

5. september  10.30 14. s. e. Trinitatis  Kristine Jersin
12. september  10.30 15. s. e. Trinitatis  Lotte Martin Jensen
19. september  10.30 16. s. e. Trinitatis  Lotte Martin Jensen
26. september  10.30 17. s. e. Trinitatis  Lotte Martin Jensen

Gudstjenesteliste

HOULKÆR KIRKE

Selvom 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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Kontaktoplysninger:

HOULKÆR KIRKE

www.houlkaerkirke.dk

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

Sognemedhjælper Hanne Langer Flyvholm
træffes efter aftale
tlf. 42 83 40 27 · hanne@houlkaerkirke.dk

Organist og kantor Maja Simonsen
træffes efter aftale
tlf. 21 80 87 73 · organist@houlkaerkirke.dk

Organistassistent Uffe Munkgaard
træffes efter aftale
tlf. 25 34 25 96 · uffe@houlkærkirke.dk

Kirketjener Jens Aage Birk Jensen
kirketjenerassistent Eva Birk Thuesen
træffes i kirken tirsdag til fredag kl. 8 – 12.30
tlf. 24 59 78 79 · kirketjener@houlkaerkirke.dk

www.houlkaerkirke.dk
Facebook: @houlkaerkirke.dk
MobilPay 66080
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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

HØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITETHØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITETHØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITET
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Det sker…
20. maj 19.30 Koncert ”Nordens tone” Houlkær Kirke

27. maj 14.30 Sogneeftermiddag Houlkær Kirke

4. til 6. juni Minikonfirmand-weekend Houlkær Kirke

17. juni 19.30 Forårskoncert Houlkær Kirke

20. august Sogneudflugt Houlkær Kirke

31. august 19.30
Præ-releasekoncert: 
Svensk jazzlegende hyldes i Houlkær Kirke

Houlkær Kirke

15. september 19.30 Koncert med Midtjysk Kammerkor Houlkær Kirke

16. september 14.30 Sogneeftermiddag Houlkær Kirke


