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Det kan godt være, at kalenderen siger efterår, men vi er i Houlkær på vej imod alt andet end mørkere tider.

Efter at have været gidsler i corona-virussens lænker gennem halvandet år kom det helt åbenlyse bevis på 
pandemiens retræte, da det den 2. september efter et års pause igen var muligt at afvikle Houlkærløbet. 
Et af mange tegn på, at hele samfundet igen er ved at ligne sig selv.

Et andet tegn er bagsiden på denne udgave af Houlkær Nyt, hvor antallet af aktiviteter i vores skønne bydel 
står i kø for at få plads, og det er ikke alt, der er blevet plads til. Luksusproblem!

Men den ting, der mere end noget andet får min optimisme til at blomstre, er Jens Johansens indlæg fra 
Houlkærhallen. Det er jo helt vildt, hvis det inden for en overskuelig tidsramme lykkes at realisere drømmen 
om ”Viborg Idrætscenter Øst”.

Hvem husker ikke, hvordan der blev murret i krogene, da det stod klart, at Houlkær 
blev snydt for den nye foreningssvømmehal, som i stedet skal bygges ved idræts-
højskolen. Men skidt da med den svømmehal. Det bliver en hal, hvor forældre fra 
hele kommunen kommer og sætter deres børn af, lader dem svømme og henter 
dem igen. Det er ikke noget, Houlkær som bydel ville få meget ud af. 

Som et plaster på såret blev vi i stedet lovet en hal nummer to ved Houlkærhallen, 
og de fleste var vist ret hurtigt enige om, at det gav langt bedre mening og 
langt mere værdi for vores bydel.
Men her stopper det ikke. Der drømmes nemlig langt større. Vi vil ikke 
blot have en hal nummer to, men også en hal tre. 

Et tættere samarbejde med Overlund kombineret med den eks-
plosive befolkningstilvækst, der kommer i Taphede, giver gro-
bund for optimisme i forhold til det meget ambitiøse projekt. 
Houlkær kan blive centrum for et fantastisk idrætsanlæg med 
fremragende faciliteter, og hvem ved – måske der ligefrem 
kan tænkes en kunstgræsbane ind i sådant projekt, så vi ikke 
på det område bliver ved med at være hægtet totalt af. Ønsket 
fra stort set alle fodboldspillere i Houlkær er i hvert fald hermed givet 
videre. 

Er du vanvittig, Houlkær går en 
spændende fremtid i møde

LEDER

Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt
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Af Kristian Wesenberg Andersen,  
redaktør af Houlkær Nyt

500 løb med  
i hele Houlkærs  
tilbagevendte  
folkefest
Vejrguderne tilsmilede arrangører og deltagere, da Houlkærløbet  
torsdag aften blev afviklet i fantastisk sensommervejr.

HOULKÆRLØBET 2021

Houlkærløbet 2021 havde deltagelse af cirka 500 løbere i alt. De fleste af dem 
deltog i børneløbet, som var 2.5 kilometer langt, men rigtig mange var også 
med på den lange rute på 7,5 kilometer. Fotos: Kristian Wesenberg Andersen.

5



6

HOULKÆRLØBET 2021

6



7

HOULKÆRLØBET 2021

Det var til at mærke på både fremmødet og den sitrende stemning, at det noget fortærskede ord "folke-
fest" mere end noget andet på manifesterende vis beskrev den glæde, de mange deltagere og tilskuere 
ved Houlkærløbet 2021 bidrog til og var en del af torsdag den 2. september.

Sidste års corona-aflysning var en våd klud i ansigtet på arrangørerne, så det var i den grad tid til re-
vanche, og revanche blev der taget.

Solen kastede sin insisterende varme ned på de mange hundrede løbere, som gjorde klar til først bør-
neløbet for de mindste og siden løbet for de større børn og deres voksne. I alt cirka 500 stillede til start 
ved årets udgave af Houlkærløbet, og derudover var mange mødt op for at heppe og smage på både 
stemningen og den gratis aftensmad.

Initiativgruppen Houlkær, som er en samlende bydels-organisation i Houlkær, havde nemlig valgt at 
hædre hele Houlkær med årets initiativpris, som uddeles hvert år - og altså gratis mad efter løbet. 

Efter halvandet års nedlukning var det svært for initiativgruppen at pege på en eller flere personer, som 
det seneste år har gjort en ekstra indsats for Houlkær, så derfor valgte man i stedet at give alle bydelens 
beboere prisen og belønne dem med lækker aftensmad fra Houlkærhallens cafeteria, "Guldkalven".

Løbemæssigt var de første børn over målstregen 10-årige William Dyhrberg, som deltog i børneløbet, 
og 11-årige Christian Nordentoft. Førstnævnte løb 2,5 kilometer, mens sidstnævnte tilbagelagde hele 
7,5 kilometer i en fantomtid.
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HOULKÆRLØBET 2021
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HOULKÆRHALLEN
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HOULKÆRHALLEN

Houlkærhallen bliver til  
”Viborg Idrætscenter Øst”
Går proces og projekt som planlagt, så er Houlkærhallen på vej til, både i form og funktion, at blive 
hele østbyens idrætscenter i fremtiden.

Som jeg allerede i årets første udgave af Houlkær Nyt bebudede, så er vi, på trods af corona, langt med 
planerne omkring en udvidelse af Houlkærhallen. Vi kan nu løfte sløret yderligere for de ideer og planer, 
som der er lavet skitser på, og som vi lige inden sommerferien fik præsenteret for kommunens kultur- og 
fritidsudvalg.

For at forstå motivationen og argumentationen for både den fysiske og geografiske udvidelse af Houlkær-
hallen skal vi en smule ”op i helikopteren”. Områderne Houlkær og Overlund har været i en rivende udvikling 
de seneste mange år, og det er en udvikling, som kun synes at blive endnu kraftigere de kommende år, 
med deraf større efterspørgsel på fritidsaktiviteter og faciliteter. 

I Overlund kommer der ændringer i den lokale forenings- og fritidsorienterede ”infrastruktur” med byggeri-
et af Lysningen, den nye skole i Overlund, som kommer til at koste Overlundhallen ”livet”. Selvom Lysningen 
skal rumme mange af de foreningsaktiviteter, som der i dag er i Overlundhallen, så kommer Lysningen 
ikke til at øge netto-kapaciteten i området, da ”en ny hal til” minus ”en gammel hal fra” som bekendt giver 
”0 hal mere”.

Af Jens Johansen, formand, Houlkærhallen

Viborg Idrætscenter Øst, skitsetegninger udarbejdet af Arkitektfirmaet 
Gunner Kristensen i samarbejde med projektgruppen. Diagram; Forslag 
til fremtidige organisering i Viborg Idrætscenter Øst.
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HOULKÆRHALLEN

Der er generelt en underkapacitet på haltider i Viborg, og det udfordrer en Viborg-forening som KVIK, der 
med over 1000 medlemmer i mange år har måttet sprede sine aktiviteter på mange adresser og lokatio-
ner. Det er ikke optimalt for de mange frivillige og foreningsaktive i en af byens største foreninger, og den 
seneste halanalyse pegede da også på, at der lå en særlig udfordring her, som byggeriet i Lysningen ikke 
ville kunne afhjælpe, hvilket man i første omgang ellers havde en forventning om. 

Resultatet blev, som bekendt, en politisk beslutning ved sidste års budgetforlig om, at der skal investeres i 
en udvidelse af Houlkærhallen med en bunden opgave om, at KVIK’s behov for faciliteter til gymnastikken 
skal indtænkes i projektet.

Derudover bliver de nuværende foreninger i området Overlund Tennisklub og Viborg Bueskyttelaug ”hjem-
løse” i forbindelse med byggeriet i Overlund. Også her arbejder vi tæt sammen med foreningerne, Viborg 
Idrætsråd og kommunen for at finde en ny ramme for foreningernes fremtid her i Houlkær.

Læg hertil en stigende efterspørgsel på haltider som en naturlig konsekvens af generelt øget aktivitet i og 
omkring Houlkærhallen, hvor blandt andre Viborg Basket, Viborg Saints (floorball) og Midwest Musketeers 
(amerikansk fodbold) de seneste år har fået Houlkærhallen som fast base for deres aktiviteter. 

Summen af alt dette ses i Viborg Idrætsråds seneste halanalyse, hvor Houlkærhallen, uden sammenligning, 
er det sted i kommunen, hvor der er de største kapacitetsudfordringer, og derfor også stedet, hvor man får 
”mest for pengene”, når det kommer til at bruge skattekroner på nye idrætsfaciliteter. Det er derfor ikke 
lokalpolitik, men alene sund fornuft.

Ovenstående er blot de aktuelle kapacitetsudfordringer, som vi har øst for søerne. Disse udfordringer for-
venter vi kun bliver stigende de kommende år. Snart begynder byggerierne i de første etaper af ”Taphede” 
- udvidelsen af øst-Viborg, og de mange fremtidige øst-viborgensere må forventeligt også have både lyst 
og behov for fritidsaktiviteter. Her kigges der igen mod Houkærhallen og området omkring.

Det er den fremtid, som vi kigger ind i – noget er tæt på og andet flere år ud i fremtiden, men at der er et 
behov for udvidelse og øget kapacitet er indiskutabelt. At vi i fremtiden skal se os selv som et idrætscenter, 
der i højere grad servicerer og samler hele øst-Viborg, og ikke kun isoleret Houlkær, er derfor den naturlige 
konsekvens af udvidelsen og den fremtidige infrastruktur for forenings- og fritidsaktiviteterne i Viborg. 
Derfor skal Houlkærhallen blive til ”Viborg Idrætscenter Øst”.

Skitsetegningerne, I kan se her for det fremtidige Viborg Idrætscenter Øst, er de foreløbige tegninger på 
tilbygningen, og der er, som I kan se, tænkt stort. Ikke blot en udvidelse med en ”hal 2”, men også en ”hal 
3” og dermed en transformation af Houlkærhallen til et kraftfuldt idrætscenter, hvor der i tanke og indret-
ning er fokuseret på at skabe et fleksibelt og fællesskabende miljø, hvor de mange forskellige foreninger 
vil kunne føle sig naturligt hjemme, profitere af synergier af samarbejde og samdrift med andre foreninger, 
skoler og institutioner i området, og hvor bygningsmassen er funktionel og åben for både indendørs- og 
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HOULKÆRHALLEN

udendørs aktiviteter.

Ny fælles organisering med initiativgruppen houlkær
Som en naturlig konsekvens af den fysiske udvidelse og udvidelsen af den geografiske dækning arbejdes 
der også med en organisatorisk ”udvidelse” af den selvejende institution, som ikke blot skifter navn, men 
også ændres på nogle væsentlige punkter i vedtægterne. 

Særligt formålsparagraffen udvides til, at den i højere grad vil kunne understøtte og rumme en større 
mangfoldighed af aktiviteter, sportsligt og kulturelt. Som et synligt eksempel herpå er der planer om en 
fremtidig sammensmeltning af Initi-
ativgruppen Houlkærs aktiviteter og 
Houlkærhallens drift som et konkret 
bud på, hvordan vi ser et fremtidigt 
stærkere og bredere funderet idræts-
center og initiativgruppe, som både 
kan rumme og have fokus på ikke kun 
drift og aktiviteter, men også på stra-
tegisk udvikling af området.
Den selvejende institution Houlkær-
hallen og Initiativgruppen Houlkær 
afholder den 28. september klokken 
19.00 fælles repræsentantskabsmø-
de/generalforsamling, hvor ændringer 
i vedtægter for begge organisationer 
med målsætning om sammenfletning 
af aktiviteterne for fremtiden er på 
dagsordenen.

Vi glæder os til at præsentere projektet 
i yderligere detaljer, og vi har stor for-
ventning og tiltro til, at vi med stor lokal 
opbakning og med den ansvarlighed, 
som projektet har over for kapacitets-
udfordringerne i HELE øst-Viborg, får 
den nødvendige politiske opbakning 
til at realisere Viborg Idrætscenter Øst 
med sit fulde potentiale som naturligt 
samlingssted for byens aktive borgere 
øst for søerne i Houlkær, Overlund og 
Taphede.
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HOULKÆR IDRÆTSFORENING 

Da den nye fodbold-bestyrelse i Houlkær fik overdraget ansvaret om-
kring årsskiftet, spændte corona ben for meget af den fysiske aktivi-
tet. Til gengæld blev der i kulissen brugt mange kræfter på den vars-
lede udskillelse fra Houlkær IF og etableringen af en helt selvstændig 
klub under eget navn og struktur.

I den forbindelse lagde bestyrelsen en stram tidsplan, som ikke alene krævede en stor arbejdsindsats, men 
også skulle omkring en ordinær og ekstraordinær generalforsamling for overhovedet at kunne praktisk 
gennemføres.

Resultatet af alle anstrengelserne forelå kort før sommerferien, hvor klubnavnet Houlkær Fodboldklub var 
en realitet og kunne præsenteres med tilhørende logo samt ikke mindst en splinterny hjemmeside.

Og hvorfor så alt det postyr, fristes man til at spørge. Klubbens formand Christian Hald forklarer:
-  Jo, svaret skal blandt andet findes i den rivende udvikling, Houlkær står midt i og ikke mindst går i møde 
med for eksempel byggeriet af en ny hal nummer to samt den kraftige byudvikling i det nye Taphede-kvar-
ter, som alt andet lige vil øge medlemstilstrømningen. Det er med andre ord fundamentet for de kommende 
års fodboldkultur i Houlkær, vi anlægger.

Ny tidssvarende hjemmeside
Klubbens nye hjemmeside er blevet til i et samarbejde med DBU og er tæt forbundet med unionens øvrige 
it-systemer, hvilket vil lette flere administrative arbejdsgange i klubben.

På brugersiden kommer nye medlemmer til at opleve en mere intuitiv procedure omkring tilmelding – et 
vitalt område, som hidtil har haltet.

Udarbejdelsen af den nye hjemmeside har altså haft topprioritet, og klubbens informationsflow vil frem-
adrettet forankres her. I processen har bestyrelsen haft brugervenligheden i højsædet, og senest er der 
implementeret en Messenger chat-funktion, hvor spørgsmål kan besvares hurtigt.

Den nye hjemmeside for Houlkær Fodboldklub kan besøges på adressen: www.houlkaer-fodboldklub.dk.

Af Christian Hald, Formand i Houlkær Fodboldklub

Fodbolden i Houlkær  
er rustet til fremtiden
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Logo skal signaler fællesskab
Med det nye klubnavn følger naturligvis også et logo, som 
ikke alene skal tegne klubben i grafisk sammenhæng, 
men også formidle dens DNA. Derfor favner det nye logo 
fodboldbanen og sender en hilsen til den spæde start i 
1982, hvor fodbolden i Houlkær rullede for første gang. 
Figurerne i logoet symboliserer kerneværdierne: mangfol-
dighed og fællesskab.

Derudover er et kendt slogan adopteret og blevet en fast 
bestanddel af klubbens kommunikation: ”Fodbold øst for 
søerne”.

Hvad bringer fremtiden?
Houlkær Fodboldklub går en spændende fremtid i møde 
med mange ambitioner for såvel fodbolden og de aktive, 
men så sandelig også for de lokale erhvervsdrivendes mu-
lighed for synlighed omkring Houlkærhallen og naturligvis på klubbens digitale medier. Det har en del nye 
sponsorer i klubben allerede fået øjnene op for, og der arbejdes løbende på at få flere ind i kredsen, med 
de muligheder det gensidigt kaster af sig.

Houlkær Fodboldklubs U12-piger
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HOULKÆR BIBLIOTEK

Vi holder bogbyttedag lørdag d. 2. okt. fra kl. 10-12 i det 
store mødelokale på Houlkær Bibliotek.

Bogbytte er bøger fra låner til låner til eget brug. Der er ikke tale om kasserede biblioteksbøger. Man 
behøver ikke at komme med bøger for at deltage, men vi modtager gerne pæne nye og gamle bøger, 
cd´er og spil hele året (dog ikke forlaget Lademanns bøger).

Vi tager forbehold for ændringer i forbindelse med covid-19.

Vel mødt!

Bogbyttedag  
på Houlkær Bibliotek
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HOULKÆR BIBLIOTEK

I forsommeren kom en låner og fortalte, at nu havde han fundet en tegning 
af den sofa, som han gerne ville lave til at slænge sig i til sommer på sin 
terrasse. Desværre krævede artiklen med tegningen abonnement på tids-
skriftet ”Gør det selv” – kunne jeg hjælpe ham?

Vi kender det alle sammen godt. Vi har søgt på nettet, og der er lige den 
artikel, vi skal bruge, men ak … Login!! Køb abonnement! Og det blev så 
ikke lige den artikel, vi kom til at læse. Selv om vi faktisk rigtig gerne ville.
Jeg faldt forleden over en artikel ”Disse otte nordjyske spisesteder er værd 
at lægge mærke til lige nu”. Da min mand og jeg bor i Nordjylland, tænkte 
jeg; Yes! Hvor skal jeg invitere manden hen og spise men, åhh nej, ikke 
igen: ”Vil du læse mere … køb abonnement”. 

Desværre ligger ikke alt frit tilgængeligt på nettet. Skal jeg så snydes for 
at prøve et nyt og godt sted at spise, fordi jeg ikke kan læse artiklen uden abonnement? Nej, det skal jeg 
heldigvis ikke. 

Viborg Bibliotekerne giver adgang til rigtig mange elektroniske ressourcer (i sidste nummer af Houlkær 
Nyt fortalte min kollega om E-reolen), og her vil jeg gerne slå et slag for Infomedia, som er en stor dansk 
artikeldatabase. Infomedia er kendt af en del, men nok mest i forhold til avisartikler. Men ikke alle kender 
Infomedia, så her får I muligheden for at få et indblik i basens store indhold.

Infomedia giver adgang til artikler fra de landsdækkende aviser, de regionale aviser og de lokale aviser. Så 
hvad enten du er interesseret i det lokale, og gerne vil læse en artikel fra Viborg Stifts Folkeblad, eller du 
er mere nationalt/internationalt orienteret, og gerne vil læse en artikel fra Jyllands Posten eller Politiken, så 
er det muligt at følge med. Artiklerne ligger fra udgivelsesdagen og for nogles vedkommende helt tilbage 
til 90’erne. 

Få adgang til artikler uden 
at have abonnement på 
(alle) aviser og magasiner
Af Hanne B. Faurholdt, Houlkær Bibliotek
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Derudover er der artikler fra et væld af forskellige magasiner, jeg nævner i flæng: Aktiv Træning, Alt for 
Damerne, Gastro, Goal, Alt om Historie, Børn & Fritid, Illustreret Videnskab, Spis bedre, Ræson og Tænk. 
Og som om det ikke skulle være nok med artiklerne fra aviserne og fra de mange magasiner, så er der i 
Infomedia også en samling af webartikler. Nogle af disse ligger også frit tilgængeligt på nettet, men i Info-
media har du mulighed for at søge mere målrettet i dem.

Hvordan får du så adgang til alle disse herligheder? Ja, så er det, at der (måske) kommer en smule malurt 
i bægeret, for du skal enten bruge en af bibliotekets pc’ere eller bibliotekets wifi for at få direkte adgang til 
Infomedia. Altså må du en tur på biblioteket, og det vil vi jo også rigtig gerne have, at du kommer. 

Vi ved godt, det havde været nemmere, hvis du kunne sidde hjemme i sofaen og læse de artikler, som du 
gerne vil, og i nogle tilfælde kan det også lade sig gøre, nemlig når artiklerne er tilgængelige via bibliotek.dk 
(den fælles danske biblioteksdatabase). Se i fakta-boksen, hvordan du får adgang til artikler fra Infomedia 
i bibliotek.dk og på Viborg Bibliotekernes hjemmeside.

Det er ikke alle artiklerne, der er tilgængelige via bibliotek.dk, men så kan du få adgang til dem i Infomedia 
på viborgbib.dk. Og når du nu er inde på bibliotekets e-ressourcer, så lad nysgerrigheden råde og se, hvad 
der ellers gemmer sig her. Gå selv på opdagelse i denne overflod af læsestof, og driller det lidt med at 
bruge de forskellige ressourcer, så er vi så meget parate til at vise dig, hvordan du skal bruge dem – kig 
bare ind til os på biblioteket.

Og manden, der gerne ville bygge en sofa til sin terrasse, fandt artiklen og tegningen fra ”Gør det selv” i 
Infomedia. Forhåbentlig har han nydt sommeren i sin sofa på terrassen. Jeg fandt også min artikel med de 
8 nordjyske madsteder og har præsenteret dem for min mand, og så venter jeg bare spændt på at finde ud 
af, om de lever op til anmeldelserne.

Læs artikler hjemme i sofaen:
Login på bibliotek.dk. Vælg artikler under materialetyper.  

Søg på dit emne og bestil digital kopi/læs artiklen fra Infomedia

Læs artikler i Infomedia:
Login på viborgbib.dk. (husk, at du skal være på biblioteket/bibliotekets WiFi).  

Under ’e-biblioteket’ vælges Infomedia og du har nu adgang til hele databasens indhold.
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Indtil for få måneder siden lignede det stadig mest af alt et månelandskab.
Høje jordvolde tårnede sig op på marken langs med Randersvej, og da det gik travlest til, var ikke færre end 
syv store gravemaskiner i sving i området.

Siden har det hele unægteligt fået et mere civiliseret præg. Jorddyngerne er gradvist blevet færre. De første 
veje i kvarteret er blevet asfalteret, og her efter sommerferien er håndværkerne nu også gået i gang med 
at støbe fundamenter til de første 24 rækkehuse i Houlkærs nye boligkvarter, Langmosen.

Hvornår de første beboere kan flytte ind, tør bygherrerne bag projektet, Thuesen & Vestergaard, endnu 
ikke sætte en præcis dato på, og af samme grund har de  bevidst valgt at tøve lidt med at sætte gang i 
udlejningen.
- Vi er ikke interesserede i, at de første lejere skal føle, at de bor på en byggeplads. Vi vil først have gjort 
en hel stikvej færdig, inden de første beboere begynder at rykke ind, men hvis jeg siger første halvår af 
2022, så har jeg da i hvert fald ikke lovet for meget, lyder det fra den ene halvdel af makkerparret Thuesen 
& Vestergaard, farvehandler Kenn Thuesen.

Så kom der gang i  
byggeriet i Langmosen
Fem parcelhusgrunde i kvarteret er foreløbig solgt, og de første lejeboliger er nu under opførelse 
langs Houlkærs nyeste villavej, Skæret.

Af Kim Juhl Andersen

Makkerparret bag Thuesen & Vestergaard, Kenn Thuesen og Steffen Vestergaard, på  
besigtigelsesbesøg i Langmosen, hvor der nu er støbt fundamenter til de første lejeboliger.

AKTUELT I OMRÅDET
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Thuesen & Vestergaard har 
løbende fået taget drone- 
fotos af byggemodningen i 
Langmosen. På billedet her 
får man et godt indtryk af, 
hvordan det nye boligkvarter 
placerer sig i forhold til det 
øvrige Houlkær. 

Hele syv store gravemaskiner var på et tidspunkt 
beskæftiget med at omdanne Houlkærs nye bydel fra 
mark til boligkvarter.

Omkring 1. juni blev de sidste rester fjernet af den 
tidligere hvide landbrugsejendom i området.

Langmosen set fra oven  
– primo august 2021.  

Som det ses, er der nu  
ved at komme gang i det  

egentlige byggeri i  
udstykningsområdet.
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Tidskrævende proces
Da Houlkær Nyt senest skrev om planerne for det nye Taphede-kvarter, håbede Thuesen & Vestergaard 
allerede at kunne komme i gang med at bygge i slutningen af 2020, men set i bakspejlet var det nok en 
lovlig optimistisk vurdering, erkender Kenn Thuesen.
- Selv om vi hele vejen igennem har været i en god og positiv dialog med Viborg Kommune, så er det altså 
utroligt tidskrævende at udforme en helt ny bydel, som der jo reelt er tale om i Langmosen.
- Der er politiske beslutninger, som skal tages, mange parter, som skal inddrages, og tids- og høringsfri-
ster, der skal overholdes, og hvis man regner med, at det bare kan klares på en seks, otte eller ti måneder 
– ja, så bliver man efterhånden klogere, noterer han.

Først omkring 1. april blev der for alvor sat gang i byggemodningen af det nye boligkvarter øst for Spangs-
dalen. Omkring 1. juni forsvandt de sidste rester af den  tidligere hvide landejendom i området, og på vej er 
nu i stedet 24 parcelhuse, 16 et plans-rækkehuse og otte to plans-dobbelthuse.

Til sammen udgør de første etape i et byggeprojekt, som over de kommende år ventes at resultere i om-
kring 260 nye boliger nord for Randersvej.

Fly på vingerne
Primo august var de første fem byggegrunde solgt og yderligere to-tre stykker reserveret, og det er Kenn 
Thuesen som bygherre godt tilfreds med.
- Så længe det hele ligner ét stort krater, kan du ikke forvente, at folk vil være parate til at betale mellem en 
og to millioner kroner for en byggegrund i området.
- Det er først nu, hvor det hele begynder at tage lidt mere form, at interesserede for alvor begynder at kunne 
danne sig et indtryk af kvarteret, bemærker han.

Havde det ikke været for corona-situationen, ville Thuesen & Vestergaard formentlig på nuværende tids-
punkt have holdt et stort åbent hus-arrangement i Langmosen med pølsevogn, og hvad der ellers hører 
sig sådan et salgsfremstød til.

I stedet valgte makkerparret et par gange i forsommeren at sende et fly på vingerne med et 25x4 meter 
stort banner med påskriften: Byggegrunde til salg – Langmosen -viborg.dk

Allerede efter den første flyvning i pinsen havde omkring 700 interesserede været inde på hjemmesiden 
for at orientere sig nærmere om projektet, og i det hele taget har hele det hidtidige forløb omkring Lang-
mose-projektet kun bestyrket projektmagerne i, at der er mange, der gerne vil bo i området øst for det 
nuværende Houlkær.
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Tæt på naturen
Adskillige interesserede er således skrevet på venteliste og venter blot på, at der skal blive åbnet for udlej-
ningen af de første 24 nye lejeboliger i Langmosen, og ifølge Kenn Thuesen er der da også mange gode 
argumenter for netop at slå sig ned i den nye Houlkær-bydel.
- Nu er jeg selvfølgelig lidt farvet, men kvalitetsmæssigt så tror jeg ikke, du finder andre lejeboliger i Viborg, 
der kommer op på siden af de nye rækkehuse, vi nu går i gang med at opføre.
- Hele området bliver forsynet med grøn energi fra Viborg Fjernvarmes nye store varmepumpeanlæg ude 
ved DLG. Der er taget højde for klimaforandringer – og for at flere og flere i de kommende år anskaffer sig 
el-biler. Og så ligger boligerne jo altså tæt på naturen, så du kan være heldig at møde et rådyr på din vej. 
Det gør du ikke på samme måde i banebyen, bemærker Kenn Thuesen som svar på spørgsmålet om, om 
Viborg da ikke i forvejen er rigeligt forsynet med lejeboliger.

Projektet i Langmosen fordeler sig i alt over fire etaper, og alle de cirka 260 nye boliger i området ventes 
at stå færdige i 2026.

Efterhånden som projektet skrider frem, kan der dog godt ske forskydninger i forholdet mellem ejer- og 
lejerboliger. I anden etape, som ventes igangsat i løbet af 2022, var der således som udgangspunkt ”kun” 
sat grunde af til syv-otte parcelhuse.
Dette antal er nu – efter ønske fra lokalpolitikerne – forhøjet til godt 20.
- Og de parcelhusgrunde, vi nu udstykker i Langmosen, er jo stort set også de eneste, du i øjeblikket kan 
opdrive i hele Houlkær-Overlund-området, påpeger Kenn Thuesen.

Hele Langmose-kvarteret bindes sammen af den gennemgående forbindelsesvej, Langmose Allé, og der-
udover er der på nuværende tidspunkt sat navn på de to første stikveje, Skæret og Tørven. Vejnavne, som 
de lokale avis- og postbude, taxachauffører med flere vist lige så godt kan begynde at vænne sig til – hvis 
ellers kvarteret i de kommende frem år udvikler sig lige så eksplosivt, som initiativtagerne Thuesen & 
Vestergaard forventer.

Sådan omtrent kommer 
de til at tage sig ud – de 
første af de nye lejeboliger 
i Langmosen. I alt indgår 
der 16 et plans-rækkehuse 
og otte to plans-dobbelt-
huse i første etape af det 
ambitiøse boligprojekt, der 
i alt forventes at resultere i 
260 nye boliger i løbet af de 
kommende fem år.

AKTUELT I OMRÅDET
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Maj-Britt Nielsen  
har gjort sig til
skraldets fjende  
nummer et
Der ser pænt ud i Houlkærvænget. Det skyldes ikke mindst en 43-årig kvinde,  
som et par gange om ugen går en tur med pose og tang.

Af Louis Schmidt-Lund

- Det er nærmest blevet en vane, at jeg skal på mine hyggeture et par gange om ugen.  
Jeg synes, der skal se pænt ud, hvor vi bor, siger Maj-Britt Nielsen.

25
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”Ryd op efter dig selv. Din mor er her ikke”.

Mange kender sikkert et skilt med denne tekst fra private kantiner. Ude i det offentlige rum er det dog som 
om, at det er helt legalt at tabe noget ud af hånden og lade det ligge og flyde. Tanken må jo være, at kan 
være lige meget, eller at der nok kommer nogen og fjerner det igen.

Det gør der så også i Houlkærvænget i skikkelse af 43-årige Maj-Britt Nielsen, alenemor med fire børn. Et 
par gange om ugen går hun en tur med en affaldssæk og en tang og samler andre folks efterladenskaber 
op, ganske frivilligt.
- Jeg havde længe været irriteret over, at folk bare smider ting. Det kunne jeg se på min daglige tur på 
Houlkærvej på vej til arbejde. For at sige det lige ud – det lignede lort. I foråret var jeg så sammen med min 
syvårige datter med i en affaldsindsamling, den internationale skraldedag. Det var helt utroligt, så meget 
skidt vi samlede ind, fortæller Maj-Britt Nielsen.

Siden er det blevet til en vane, at hun et par gange om ugen går nogle ruter i Houlkærvænget, hvor hun har 
boet i 21 år. Bevæbnet med en skraldepose og en tang skal hun ikke gå længe, før posen er fuld.
- Går jeg den samme tur nogle dage senere, kan jeg sige til mig selv: Det er da bare løgn. Så ligger der 
igen skrald alle vegne. Det er svært at forstå, at folk ikke kan beholde tingene i hånden, til de kommer til en 
affaldscontainer, som der er rigtig mange af i Houlkærvænget, siger Maj-Britt Nielsen.

Sådan ser beboerne i Houlkærvænget jævnligt Maj-Britt 
Nielsen, når hun frivilligt samler andres efterladenskaber op 
i området. Hun undrer sig noget over, at folk ikke kan se, at 
efterladt skrald ser grimt ud. Foto: Louis Schmidt-Lund.

I viadukten under Odshøjvej til Houlkærcentret var der 
nærmest skrald-gevinst på alle hylder. Selv en ødelagt 
plastikbil lå og flød.
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Hun roser ellers gårdmændene i Bolig Viborg for at gøre rigtig meget for at holde området pænt. Det gælder 
de grønne områder og beplantning, og de kæmper også med at samle skrald op. For sidstnævnte gælder 
dog, at de er på en nærmest umulig opgave.
- Så jeg er den frivillige gårdmand, for jeg synes, det skal se pænt ud, her hvor vi bor. Jeg kan godt tænde 
af og skælde folk ud, hvis jeg ser, de bare smider noget fra sig. Så kommer den rødhårede op i mig, siger 
Maj-Britt Nielsen med henvisning til sin hårfarve.

Er blevet til hyggeture
Siden skraldeindsamlingen i foråret er det blevet til en vane for Maj-Britt Nielsen at gå sine skralde-ture.
- Det er lidt blevet til hyggeture, som jeg næsten ikke kan undvære. Så får jeg også lidt motion og frisk luft, 
hvilket også er bedre end at sidde på sin flade foran tv’et. Desuden er der det mentale. Hvis jeg bare lod 
skidtet ligge, var jeg jo ikke bedre end andre. Nu gør jeg noget, som er godt for os alle. Det er belønningen 
i sig selv, når jeg kommer min sæk i en container efter en skraldetur, siger Maj-Britt Nielsen.

På dokumentationsturen til denne artikel var der dog flere rosende bemærkninger til Maj-Britt Nielsen.
- Mange har sagt, at det er sejt, hvad jeg gør, og det er da dejligt med anerkendelse. Jeg vil dog helst, at 
eksemplet smitter, så langt færre bare smider ting fra sig, hvor de går, siger Maj-Britt Nielsen.

Et papkrus i buskadset undslap ikke Maj-Britts trænede 
skraldeblik. Selv i bevoksning spotter hun også nemt 
det mindste stykke slikpapir.

Skralde-høsten efter blot 10 minutter. Det burde vække 
til eftertanke blandt beboerne i Houlkærvænget, når der 
er masser af containere til rådighed, hvis man lige skal 
af med noget.
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Hvert år smides 700.000 ton fødevarer af forskellig slags ud i Danmark. 
Den store mængde er selvfølgelig for størstedelens vedkommende kasseret efter myndighedernes regler, 
men en stor del af fødevarerne kan faktisk bruges forsvarligt i de daglige husholdninger, eksempelvis dem 
med påskriften ”bedst før” og så en angivet dato.
Men når dagligvarebutikkerne ikke kan nå at sælge dem før udløbsdatoen, så ryger varerne ned fra hyl-
derne og i affaldscontainerne. 
Det vil Kirkernes Sociale Arbejde, KSA, lave om på i Viborg, hvor et projekt mod madspild søsættes midt 
i september.
- Vi har aftaler med Løvbjerg, Lagkagehuset og to af byens Rema 1000-butikker, og vi vil kontakte flere 
dagligvarebutikker, inden vi efter planen deler de første madposer ud i Houlkær-området den 16. septem-
ber, siger Marianne Houmøller, KSA.
Madspildsprojektet er en del af frivillighedsprojektet ”Vær med” for områderne Houlkær, Vestervang og 
Ellekonebakken, og håbet er, at der bliver doneret så mange overskuds-fødevarer, at Vestervang og Elle-
konebakken også kan komme med.

Overskudsmad skal gøre 
nytte i Houlkær-området
Kirkernes Sociale Arbejde og boligselskaberne søsætter midt i september et madspilds-projekt. 
Håbet er, at det kan lette hverdagen for en del familier.

Af Louis Schmidt-Lund

Projekt Madspild håber at kunne uddele 25-35 poser med mad om ugen i Houlkærvænget, mad som ellers 
bliver smidt i dagligvarebutikkernes containere og går til spilde. Marianne Houmøller fra Kirkernes Sociale 
Arbejde oplyser, at det bliver med en lille egenbetaling, når man køber den første pose, som hun viser frem, og 
efterfølgende. Foto: Louis Schmidt-Lund.

AKTUELT I OMRÅDET
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Fællesskab om at hjælpe
”Vær med” er således todelt, hvor en frivillig indsats er med til at gøre gavn og er til glæde for andre.
- De boligsociale medarbejdere og Houlkær Kirke finder projektet utrolig relevant i området. Nu håber vi, at 
der er opbakning fra frivillige, som vil bakke op om et fællesskab, hvor alle kan være med, siger Marianne 
Houmøller.
Projekt Madspild i Viborg er inspireret af lignende tiltag i Aarhus og Hjørring, som har kørt med succes i 
henholdsvis seks og tre år.
- Vi får økonomisk støtte af Viborg Kommune - midler som vi kan bruge til praktiske ting som udgifter 
til transport og indkøb af ting, vi skal bruge ved indsamlingen, blandt andet kølekasser. Desuden støtter 
Samlede Menighedsplejer under Folkekirken, oplyser Marianne Houmøller.

Sådan kommer man med
Der har været de første kontakter med frivillige, men der mangler stadig nogle, og der pusles med at lave 
et informationsmøde. Hvis man allerede nu ved, at det projekt vil man gerne være en del af, så kan man 
henvende sig til Marianne Houmøller på telefon 5051 5263 eller på mailen ksa@gmail.com.
- Uddelingen af mad vil finde sted hver torsdag, og man skal binde sig for en gang om måneden. Opgaver-
ne er at hente og pakke maden, foretage registrering og læsse af. Desuden skal maden fordeles, og vi skal 
også have hjælp til selve uddelingen, beskriver Marianne Houmøller opgaverne for de frivillige. 
Projekt Madspild har i Houlkær fået rådighed over nogle kælderrum under Odshøjvej 76, hvor Marianne 
Houmøller så småt er ved at indrette sig.
- Det kommer til at foregå på den måde, at de, som tildeles mad, første gang skal købe en pose for 20 
kroner. Der vil efterfølgende også være en lille egenbetaling, når man afleverer sin pose og derefter får en 
ny pose fyldt med mad, siger Marianne Houmøller.
- Vi ville gerne, at folk selv kunne vælge, hvad der skal i poserne, men der er stadig visse corona-regler at 
leve op til, så indtil videre pakker vi poserne. Det kan måske være efter ønske om, at indholdet skal være 
halal- og vegetar-venligt, men det afhænger helt af, hvad vi får tildelt af varer, siger Marianne Houmøller.
Hun glæder sig til, at Projekt Madspild kan uddele de første madposer, forhåbentlig med støtte af nogle 
entusiastiske frivillige.
- Ud over at hjælpe nogle familier er projektet også rettet mod at gavne 
miljøet, når en ressource som mad ikke går unødigt til spilde. Vi håber at 
kunne uddele 25–35 poser om ugen, siger Marianne Houmøller.
Hun drømmer også lidt om, at Projekt Madspild i Viborg kan få et niche- 
samarbejde med arrangørerne af store kultur- og sportsbegivenheder. Det 
gør man efter fodboldkampe i Silkeborg, hvor overskudsmad fra sponsor- 
loungen på stadion hurtigt fordeles til andre.
Ideen er hermed givet videre til Viborg FF, Viborg HK og Tinghallen.

Aftaler med foreløbigt Løvbjerg, Lagekagehuset og to af Viborgs Rema 
1000-butikker har allerede givet de første varer til hylderne i et kælderrum 

på Odshøjvej. Af den mere langtidsholdbare slags, selvfølgelig, da den første 
uddeling af mad først finder sted den 16. september.
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Repræsentantskabsmøde  
den 28. september kl. 19.00 i Houlkærhallen
Grundet corona har det ikke været muligt at afholde i februar, derfor denne dato.
Repræsentantskabsmødet afholdes samme aften som hallens repræsentantskabsmøde.

Dagsordenen:
1: Valg af dirigent
2: Bestyrelsens beretning for årets virksomhed.
3: Fremlæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.
4: Valg af medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen.
5: Valg af revisor samt revisorsuppleant.
6: Indkomne forslag.
7: Eventuelt.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 
otte dage før repræsentantskabsmødet. Afstemning sker ved simpel stemmeflerhed.
Hvert medlem har to stemmer. Stemmerne kan kun komme til udtryk ved fremmøde. Der kan ikke stem-
mes ved fuldmagt.
Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Valgmøde torsdag den 7. oktober kl. 19.00  
på Viborg Gymnasium
Kom og mød de politiske partier, som stiller op til Viborg Byråd - alle sender en repræsentant.
Borgmesteren har lovet at dukke op som repræsentant til et af valgmøderne.
Initiativgruppen har i samarbejde med de to skolebestyrelser i Houlkær og Overlund sammensat temaer 
omkring børn/unge, skoledistrikter, skolebyggeri mv. 
Mød op og få en god debat med dine nuværende og kommende kommunalpolitikere.

Vi er vært ved kaffe/te og øl/vand.
Vi glæder os til at se dig.

Initiativgruppen Houlkær 
indkalder til følgende ting 
i løbet af efteråret 2021
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Valgmøde onsdag den 27. oktober kl. 19.00  
i Aktivitetshuset, Odshøjvej

Kom og mød de politiske partier, som stiller op til Viborg Byråd - alle sender en repræsentant.
Borgmesteren har lovet at dukke op som repræsentant til et af valgmøderne.
Initiativgruppen har sammensat mere generelle temaer omkring naturen i området, byggeri i området, 
Houlkærhallen, omfartsveje / motorvej m.v.
Mød op og få en god debat med dine nuværende og kommende kommunalpolitikere.

Vi er vært ved kaffe/te og øl/vand.
Vi glæder os til at se dig.

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

TRÆLAST - BYGGECENTER - PROFFCENTER

Hvad sker der i Houlkær?

Følg med på Facebooksiden ”Os i Houlkær”  

og på hjemmesiden www.houlkaerportalen.dk
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Der kommer til at ske en forandring af den eksisterende organisation i Houlkær-området. Hvor det lander 
er alle meget klogere på den 28. september. Da er der i Houlkærhallen repræsentantskabsmøder (general-
forsamlinger) i Initiativgruppen Houlkær og Houlkærhallen.
En ting er dog allerede på plads, nemlig at Houlkærhallen skal have ny formand. Jens Johansen har med 
sit nye job som skoleinspektør for Houlkærskolen slået fast, at det er uforeneligt med formandsposten i 
Houlkærhallen.
Den nye formand for Houlkærhallen tegner til at blive Henrik Søgaard, den nuværende mangeårige formand 
for initiativgruppen. Allerede for halvandet år siden blev han opfordret til at se på en fremtidig organisation 
for Houlkær-området. Med Viborg Kommunes beslutning om, at Houlkær-hallen skal udvides med en hal til 
den eksisterende, har det ført til nye tanker.

Houlkær-området skal 
have ny organisation
Ny struktur kan blive afgørende for det fremtidige foreningsliv og sammenhold i Houlkær-området. 
Tanker og visioner lægges frem den 28. september.

Af Louis Schmidt-Lund

Houlkærhallen skal udvides for 20 millioner kroner. Henrik Søgaard, nuværende 
formand for Initiativgruppen Houlkær og formentlig ny formand for Houlkær-
hallen, præsenterer på de kommende repræsentantskabsmøder i september 
nye visioner om et Idrætscenter Øst. Det skal være et fremtidigt favnende 
kraftcenter for hele lokalområdet, det nuværende Houlkær-Overlund og det nye 
Taphede-område. Foto: Louis Schmidt-Lund.

AKTUELT I OMRÅDET



34

AKTUELT I OMRÅDET

- Vi vil have magten placeret i mursten og foreslår, at Houlkærhallen udvides yderligere til et Idrætscenter 
Øst, som favner hele området øst for søerne. Det gælder også den nye udstykning på Taphede ved Gl. Ran-
dersvej, så de nye beboere fra begyndelsen kan se, at de kommer til et sted, hvor der allerede er attraktive 
tilbud til dem, siger Henrik Søgaard.

Fremsynet
Når der i Taphede er tale om op til 1500 boliger og 3600 nye borgere til området frem mod 2040, så 
mener Henrik Søgaard, at visionerne for Houlkær-området er at være fremsynet.
- Det er dog ikke hele begrundelsen for en ny struktur i Houlkær-området. Der er gennem årene sket meget 
i forhold til det, der oprindeligt lå bag initiativgruppen og Houlkærhallen, og som der har været behov for 
at kigge lidt på. Det er i foreningslivet og andre steder, og det skal slås fast, at vi ikke ønsker, at en ny 
organisation skal tabe noget, som er der i forvejen, og der skal også i fremtiden være plads til nye ideer. 
Det gælder samarbejdet med boligselskabet, skolen, kirken, diverse grundejerforeninger og udgivelsen af 
bydelsbladet Houlkær Nyt. Vi ønsker at inddrage endnu flere, det være sig institutioner, skoler (gymnasiet 
og medieskolen, red.) og hvad der dukker op af nye initiativer, siger Henrik Søgaard.

Samles om opgaver
Selv om Danmark er et foreningsland, så har lovgivningen de seneste år ikke gjort det lettere at være 
forening. Det gælder på områder som datalovgivningen og hvidvaskloven.
- Mange foreninger har et reelt problem med at få besat kassererposten på grund af lovjunglen fra det 
offentlige, uanset om det er en lille grundejerforening eller en idrætsforening. Det er nogle opgaver, vi kan 
være med til at løse i fællesskab ved at tilbyde bogføring for foreninger - et tilbud vi allerede har søsat og 
gerne vil udbygge, siger Henrik Søgaard.

Helt overordnet er det lidt landsbytanken i større målestok, som Henrik Søgaard gør sig til talsmand for.
- Efter kommunesammenlægningen samlede oplandsbyerne sig om det, de havde i forvejen eller om at 
opbygge nye fællesskaber på tværs. Det var omkring haller og kulturcentre, og øst for søerne mener jeg, at 
vi på samme måde skal samles om et Idrætscenter Øst, men samtidig holde fast i det samarbejde mellem 
en masse andre interesser, der nu er samlet i Initiativgruppen Houlkær, siger Henrik Søgaard.
Han er godt klar over, at det er at presse det lokalpolitiske system lidt ekstra. Der er bevilget 10 millioner 
kroner til hal-udvidelsen, lokalområdet skal så selv skaffe et lignende beløb. Projekt Idrætscenter Øst 
kommer til at koste mange flere millioner.
- Vi håber, at det visionære i et udvidet projekt åbner øjnene hos politikerne, og at de kan se, at det samlede 
projekt understøtter alle nuværende aktiviteter, og hvad der kan komme af nye ideer, siger Henrik Søgaard.
I første omgang gælder det dog den lokale opbakning, og Henrik Søgaard håber, at de forskellige organi-
sationer møder talstærkt op til repræsentantskabsmøderne den 28. september. Her præsenteres de for de 
nye tanker – og skal være med til at give et mandat til, i hvilken retning det skal gå.
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De tæt på 100.000 vælgerne i Viborg Kommune afgør midt i november med deres kryds i stemmeurnerne, 
hvordan byrådet er sammensat den 1. januar 2022.
To gange inden vælgernes dom runder partiernes kandidater Houlkær-området. Første gang er den 7. 
oktober på Viborg Gymnasium. Det er den helt rette ramme for at diskutere skolepolitik.
Man finder næppe en eneste politiker, som ikke vil elevernes bedste i dagligdagen, behørigt støttet af 
relevante lærerkræfter. 
Men hvad med skolestrukturen øst for søerne, skoledistrikter i forbindelse med nye store boligområder i 
Arnbjerg og Taphede, men også i Tapdrup? Og hvad tænker politikerne om skoleledelse. Skal den være 
fælles for Houlkærskolen og den nye Overlund Skole, bare som en strøtanke?
Med den seneste Christiansborg-politiske erkendelse af, at skolereformen i 2013 var et decideret fejlskud, 
må emnet interessere de to skolebestyrelser, men så sandelig også mange forældre med nuværende eller 
kommende skolesøgende børn. 
Mødet er arrangeret af Initiativgruppen Houlkær og de to skolebestyrelser.

Motorvej øst eller vest
Det andet vælgermøde finder sted i Houlkærhallen den 27. oktober, og her er temaet mere bredt. Helt 
overordnet, hvad tænker politikerne generelt om den fremtidige udvikling i området øst for søerne, ud over 
at tilføre en masse nye borgere med nye boligudstykninger.
For Viborgs øst-borgere gælder interessen nok også udbygning af Houlkærhallen, og der kan være nye tanker 
i spil (se artikel andet sted i dette Houlkær Nyt), men også lokale trafikale tiltag – eller mangel på samme. 
Og så spøger den der nye motorvej til Viborg, skal den vest eller øst om byen? Det helt relevante spørgs-
mål til politikerne er, om det ikke er afgjort på forhånd, når Viborgs industriområder for broderpartens 
vedkommende ligger mod vest. Det er arbejdspladser, lettere transport for pendler-medarbejdere og let 
transportadgang ud i Europa, der har været hovedargumenter for at etablere Hærvejsmotorvejen.
Lokalt er der peget på, at byen også behøver en østlig omfartsvej. Gør man stadig det, hvis kommunen selv 
skal betale, hvis motorvejen skal vest om. Så bliver en østlig motorvej, sat lidt på spidsen, nemlig ikke en 
gratis omgang for kommunen.
- Der er mange lokale spørgsmål at prøve af på kandidaterne, men så sandelig også nogle ret store em-
ner, som vedrører hele byen, ja hele kommunen. Vi håber da, at de tre borgmesterkandidater fra Venstre, 
socialdemokraterne og de konservative deltager i mødet i Houlkærhallen, siger Henrik Søgaard, formand 
for initiativgruppen.

To vælgermøder i Houlkær 
op til kommunalvalget
To gange i oktober sætter de politiske kandidater kursen mod Viborg øst til vælgermøder i Houlkær 
om skoleområdet og helt generelt.

Af Louis Schmidt-Lund

AKTUELT I OMRÅDET
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Naturen i og omkring byen er vigtig, og derfor inviterer vi til workshop, hvor vi skal at tale om, hvordan vi 
passer på den bynære natur omkring Viborg og får endnu mere natur ind i byen. 
Sidste år afholdt Initiativgruppen Houlkær sammen med Danmarks Naturfredningsforening Viborg en vel-
besøgt, offentlig workshop, hvor det blev tydeligt, at den bynære natur er et emne, som mange brænder for. 
Denne workshop fortsætter, hvor vi slap og giver rum til, at vi kan komme i gang med at omsætte de gode 
ideer til handling. Vi har derfor særligt fokus på de arealer, hvor det er let at starte med at gøre en forskel:

• Private grunde: Hvordan inviterer vi naturen inden for i haven, på altanen og på boligforeningens arealer?
• Grønne arealer: Hvordan øger vi biodiversitet i byens grønne oaser?
• Skove og træer: Hvordan skaber vi plads til naturoplevelser og refleksion?

Vi vil lægge ud med korte oplæg præsenteret af tre oplægsholdere, som kommer med konkrete tips og 
tricks til at invitere naturen ind i byen. Derpå bliver der rig mulighed for, at alle kan udveksle tanker og 
ideer og udvikle konkrete initiativer, som vil kunne søsættes efter workshoppen. Workshoppens vært er 
naturformidler Nina Tofte Hansen.

Dato: Onsdag den 13. oktober 2021
Tid: kl. 17-20
Sted: Aktivitetshuset, Odshøjvej 2B, Houlkær
Tilmelding: Tilmelding senest 10. oktober via mail til stig.jensen.viborg@gmail.com
Arrangementet er gratis!

Program
17:00-18:00: Tre inspirerende oplæg
18:00-18:30:  Vi byder på sandwich og forfriskninger
18:30-20:00:  Idéudvikling i grupper; hvordan får vi mere bynatur i Viborg?

Bynatur 
– fra ord til handling

AKTUELT I OMRÅDET

Initiativgruppen Houlkær
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15 forsøgsfelter blev anlagt i 2015 i projektet ”Elever gir naturen et pift og får nye kompetencer – på 
Klostermarken i Viborg” i et samarbejde mellem Initiativgruppen Houlkær, Houlkærskolen, Overlund Skole, 
Møllehøjskolen, klubberne Toften, Gården og Kværnen, Naturskolen, Naturstyrelsen Kronjylland og Viborg 
Kommune med hjælp fra konsulentfirmaet Natlan (Natur & Landbrug, Tjele.)
Siden er felterne hvert år plejet på fem forskellige måder, baseret på nogle planters problem med at klare 
sig på arealer med høje næringsstofniveauer. 

Blomstrende bredbladede urter
Den umiddelbart tydelige forskel på parcellerne i juni 2021 var andelen af blomstrende bredbladede urter, 
se fotos af udvalgte behandlinger. 

Blomstrende bredbladede urtearter kan være fødeplanter for en række insekter (pollen og nektar). Der var 
ved monitering sidst i juni 2021 en tydelig aktivitet af insekter, som udnyttede blomstringen.

Firmaet Natlan har i 2021 
evalueret fem naturpleje- 
strategier på felterne på 
Klostermarken 

Slet og hø fjernet. Uden stor og synlig forekomst af 
blomstrende bredbladede urter

Afskrabning af overjord 2015, lokale frø udsået, 
herefter slet og hø fjernet. Her synlig forekomst af 
blomstrende bredbladede urter. Her dominans af 
blomstrende almindelig kongepen. 
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DMU Naturkvalitets-score på skalaen -1 til +7. 
 Her får plantearter, der er mest følsomme for negative påvirkninger, f.eks. næringsstoffer, en værdi på 7, 
mens almindeligt forekommende arter, der kan klare sig på næringsrige lokaliteter, får en lavere værdi.  
I felterne på Klostermarken var højeste værdi 5 for arter som læge-ærenpris og bugtet kløver, medens 
laveste værdi var -1 for arter som almindelig kvik og ager-tidsel. 

Ved at vægte de enkelte arters score med forekomst blev der beregnet en vægtet naturkvalitetsscore 
per parcel, se fig. 2.

1. Fremgangen var mest markant for behandlingen med afskrabning i 2015 og tilførsel af lokalt indsam-
lede frø af naturmæssigt gode arter. 

2. Næstbedste fremgang var behandlingen med slet og hø fjernet. 
3. Effekten af slet, hvor høet bliver liggende, skyldes primært, at træopvækst forhindres.
4. Effekten af slet og hø fjernes kræver tilsyneladende langt mere end fem år for at reducere nærings-

stof-niveauet markant på et areal med mange års ophobning af næringsstoffer.
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fig 2 Naturkvalitets-score for plantearterne vægtet med point for forekomst.
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Vi er fem mænd, der ønsker at samle mange flere mænd  til et her(re)ligt fællesskab den første onsdag 
formiddag hver måned. Vi mødes omkring emner og aktiviteter, der interesserer os som mænd, og der 
bliver også tid til uformelt at vende verdenssituationen siden sidst. 

Vi mødes til morgenkaffe og hyggeligt samvær kl. 10.00. Derefter vil der være et oplæg, en udflugt, sang 
og musik, et besøg til en institution eller virksomhed eller noget helt femte. Hvert Karlekammer slutter kl. 
12.00. 

Morgenkaffen er gratis. I forbindelse med udflugter og entréer kan der blive egenbetaling. 

Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg står for Karlekammeret. Formiddagene afvikles i sognegården ved 
Houlkær Kirke, Odshøjvej 7 A, 8800 Viborg. 

 

Program for efteråret 2020: 

4. august: Orla fra gruppen fortæller om sin tid i politiet 

1. september: Erik fra gruppen fortæller om at have hele verden som arbejdsplads 

6. oktober: Ole fra gruppen fortæller om Houlkærs historie 

3. november: Vi får besøg af én gæst, der fortæller om Kartoffeltyskerne. 

1. december: Julehygge 

 

På gensyn til gode samvær 
Jens Kristiansen, Johnny Graugaard, Niels Nielsen, Oluf Eriksen og Svend Erik Jørgensen 

 

Karlekammeret 
- et fællesskab for mænd 
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Nyt fra Houlkærskolen
Et nyt skoleår er kommet godt i gang på Houlkærskolen. Aldrig har vi været så mange - og aldrig 
har pladsen været så trang.

Af Jens Johansen, skoleleder på Houlkærskolen

Skoleåret 21/22 er skudt i gang på Houlkærskolen, hvor Vi har 
budt velkommen til hele 77 nye 0. klasses elever. Det er ikke kun 
et højt tal i lokal Houlkær-optik, men det er det absolut højeste tal 
i hele Viborg Kommune. I alt er skolens elevtal ved dette skoleårs 
start 715 elever. 715 er i sig selv jo blot ”et tal”, men historier-
ne bag tallet er rigtig interessant, når vi kigger både ”bagud” og 
”fremad”. 

Interessant ”bagud”, fordi prognoserne for Houlkærskolen får år 
tilbage var langt mere pessimistiske i forhold til antal elever, som 
jeg også skrev om tilbage i årets første nummer af Houlkær Nyt. 
At vi i dag har over 150 elever flere, end hvad de dyrt betalte ”regnedrenge” havde kalkuleret sig frem 
til, fortæller en historie om en bydel og en skole, som er i en særdeles positiv udvikling på rigtig mange 
parametre. Houlkær ER et attraktivt område at bo og bosætte sig i. Det gælder selvfølgelig ikke kun for 
børnefamilier, men det er en stor del af historien, når vi kigger på de seneste års stigende elevtal på 
Houlkærskolen, at området er udviklet med nye parceller og boliger i et mangfoldigt men velfungerende 
nærområde med dagpleje-, vuggestue-, børnehave-, skole- samt fritids- og butikstilbud, som til sammen 
er en særdeles attraktiv ”pakke” for børnefamilier anno 2021. 

Min pointe er, at en god og velfungerende skole sjældent er en ”ø”, men ofte en del af et velfungerende 
nærmiljø. Det har Houlkær været i mange år, og det skal vi værdsætte og værne om, samtidig med at vi 
udvikler, i takt med at området vokser i fremtiden.

Derfor bliver det, med udgangspunkt i elevtallet, også interessant at kigge ”fremad”. Med 715 elever og tre 
klasser på alle 10 årgange, 30 klasser i alt, så er Houlkærskolens fysiske kapacitet presset til det yderste. 
Med den fremtidige udbygning og udvikling af vores nærområde, Taphede, så er det vigtigt, som jeg lige 
har været inde på, at vi også udvikler skolen, i takt med at vi udvikler området. I en tid, hvor Viborg Kom-
mune har ”Fremtidens skole” , og dermed den fremtidige skolestruktur, på dagsordenen, så er det vigtigt, 
at vi også får fortalt den side af historien, som ikke kun handler om faldende børnetal og mindre klasser, 
men også har et blik for, at der i kommunen findes udfordringer med omvendt fortegn – flere elever og 
større klasser. 

Elevtallet stiger forsat på  
Houlkærskolen
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En god skole handler også om gode faciliteter og god plads til aktiviteterne – både de boglige, men så 
sandelig også de fysiske og kreative. De fysiske rammer på skolen skal være mere en 30 klasselokaler, 
der skal være plads til mindre grupper, større grupper, larmende grupper, stille grupper, kreative grupper, 
nørdede grupper, sportsgrupper – med andre ord; plads til en mangfoldighed af lokaler og rum.

Houlkærskolen er per kommunal definition en tre-sporet skole. Det betyder i et ”regneark”, at vi, som 
udgangspunkt, er en skole, som kan rumme tre klasser på alle årgange. 

At regneark og virkelighed sjældent er helt synkront er for de fleste næppe en overraskelse, og historisk set 
har Houlkærskolen da også kun på papiret været tre-sporet, når vi kigger på de ældste klasser, da der her 
ofte har været elever, som de sidste år i grundskolen har valgt andre skoletilbud som privatskole og efter-
skole, hvilket har haft den positive effekt, at pladsproblemerne i forhold til antal lokaler har været til at løse. 
Sådan er det bare ikke længere! Vi har derfor lokalt på skolen og i bestyrelsen et stort fokus på vores un-
dervisningsmiljø og i særlig grad det fysiske, og på hvordan vi med egne midler og organisering kan få mere 
ud af de rammer, som vi allerede har. Der er dog en grænse for, hvor meget vi kan løse med en fleksibel 
organisering af aktiviteter og med mindre investeringer inden for eget budget. 

”Fremtidens skole” i Viborg Kommune kalder måske på ”færre mursten” nogle steder, men her i området 
kalder den på flere, når nu regnearket sagde 540 
elever, men virkeligheden siger 715!
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Interessen for perler begyndte, da han var noget yngre, 
måske fire-fem år gammel, men faktisk kan Emil ikke rig-
tig huske, hvordan det hele startede. Han tror, det måske 
var hans mor eller far, der foreslog ham at bygge figurer 
med perler. Selv husker Emil, at han googlede rundt på 
nettet og faldt over nogle billeder lavet af perleplader. 

Emil hygger sig rigtig meget med sin hobby, og han kan 
sidde og arbejde koncentreret i flere timer ad gangen, altid 
med en lydbog eller en podcast i øret. Ofte sidder lillesø-
ster Smilla ved den anden ende af spisebordet og laver 
sine kreative ting med pap, papir, saks og lim. Så tager 
Emil høretelefonerne ud, så de sammen kan lytte til den 
gode historie. 

Inspirationen til de forskellige billeder finder Emil på nettet. Her kan opskrifter fra korstingsbroderi ofte være 
en god inspiration. Emil har lavet et stort billede af en leopard. Billedet måler 1 meter x 1 meter, og der er 
brugt 49 perleplader - eller 41.209 perler i alt. 

Undervejs skal man tænke sig rigtig godt om, så man ikke kommer til at røre for meget ved de perler, man 
allerede har sat på, hvilket godt kan være en udfordring ved de helt store perlearbejder. Når arbejdet er 
gennemført, skal perlepladen stryges, som vi vist alle kender det. 

Hjemme hos Emil stryger man kun perleplader på den ene side, det ser nemlig pænest ud. Efter strygnin-
gen skal perleplademotivet løftes af pladerne, her kan kødnåle og paletknive være til stor hjælp! 

Emils meter-store  
leopard har krævet flere 
end 41.000 perler
På spisebordet hjemme i stuen hos Emil fra 4.A er det ikke tallerkener, glas og bestik, der fylder. 
Nej, det er perler og perleplader. Emil er nemlig inkarneret perlebygger om en hals. 

Af Bente Bach, Houlkærskolen

AKTUELT I OMRÅDET
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Som I sikkert kan fornemme, er Emils familie blevet ”professionel” i forhold til dette arbejde. Her handler 
det om tålmodighed og fingersnilde.  Leopardbilledet er et corona-projekt, hvor Emil jo ligesom så mange 
andre havde mere tid derhjemme. Som en flot afslutning på dette perleprojekt fik Emil en glarmester til at 
indramme billedet, som snart kommer hjem at hænge på væggen på Emils værelse. 

Emil kan skam også andet end at arbejde med perler. Han spiller fodbold, og han har spillet guitar fire 
gange om ugen gennem de sidste tre år. 

Netop interessen for guitarspil er også mundet ud i et flot perleprojekt. Emil har lavet et selvportræt i perler. 
Arbejdsgangen er følgende: man tager et billede, sætter billedet ind i appen ”Perlypop” på sin device, be-
stemmer størrelsen på det endelige resultat, og vupti - hermed omdannes billedet til pixels med de farveko-
der, der skal bruges. Så er kunsten jo efterfølgende at finde de farver, der passer allerbedst til ”opskriften”.              

Det er lykkes rigtig godt for Emil i tilfældet med selvportrættet og guitaren. 
Emil tænker helt sikkert at fortsætte med at lave perleplader, så længe interessen er der. Det er en hobby, 
der ikke koster så meget, og hvis man køber perler i store mængder, kan man få gode rabatter. Emils 
næste perlepladeprojekt bliver måske et stort løvehoved, eller det at bygge med 3D perler - vi glæder os 
allerede til at se resultatet. 
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Grønne  
sammen  
uge 37
Viborg Kommune skal være mere grøn og bæredygtig.

Det er én af de politiske målsætninger, som Viborg Byråd har besluttet skal sætte retning for kommunens 
fremtidige initiativer.

”Grønne Sammen” er et ambitiøst initiativ, der skal bidrage til en mere bæredygtig fremtid ved at inddrage 
og engagere de kommende generationer fra en tidlig alder.

Således skal 14.000 børn og unge fra alle kommunens dagplejere, børnehuse og folkeskoler en gang om 
året i en uge beskæftige sig med bæredygtige tanker, ideer, muligheder og handlinger.

På Houlkærskolen er vi i fuld gang med planlægning af ugen, som vil komme til at sprudle af alle mulige 
spændende aktiviteter. 

I vil kunne opleve elevernes kreationer i form af insekthoteller, vindspil, fuglefoder-huse, genbrugsmusikin-
strumenter, genbrugskunst, genbrugs muleposer, syltning, genbrugsmarked, trashion, bæredygtig fødeva-
reproduktion og meget, meget mere. 

Ugen slutter med et åbent hus-arrangement

torsdag den 16. september  
for elever og forældre fra kl. 15.00 - 17.00.
 
Her vil der blive rig mulighed for at se og opleve, hvad eleverne har arbejdet med i ugens løb, og der vil være 
mulighed for at købe nogle af alle de værker, der er blevet skabt undervejs. Der vil også være mulighed for 
at købe en lille snack til maven. 

Vi glæder os til at se jer alle sammen.

 På styregruppens vegne / Bente Bach
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KLUB GÅRDEN

Klub Gården byder velkommen til Kim Hougaard som ny afdelingsleder.

Kim er 47 år, bosiddende i Viborg med sin kone og to børn. Han er indbegrebet af klubliv i Viborg 
Kommune med sine knap 20 år i faget, både i fritids- og ungdomsklub.

Kim har været klubbernes tillidsrepræsentant i mange år, og i hele 2020 var han afdelingsleder i Klub 
Vest i et barselsvikariat. 

Som pædagog er Kim en meget vellidt kollega, der altid er klar på fysisk aktivitet såsom floorball og 
mountainbike, men også udeliv i vandet og skoven samt e-sport er blandt interesserne. Han favner 
bredt og siger selv, at han glæder sig til at være afdelingsleder i Klub Gården, hvor han fortsat vil 
prioritere at være pædagog ”på gulvet” i børnetid.

Personalet i Klub Gården er meget glad for ansættelsen af Kim og er spændt på at se, hvor vi sammen 
kommer til at udvikle os, ikke kun i klubben – men også i samarbejde med hele Houlkær!

Ny afdelingsleder  
i Klub Gården
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AKTUELT I OMRÅDET

Så er vi i gang med en ny spændende projektperiode, som løber frem til sommeren 2025. Vi kommer til at 
have meget fokus på, hvordan vi på forskellig vis kan styrke mulighederne for job og uddannelse for Houl-
kærvængets beboere, ligesom vi med forskellige tiltag ønsker at medvirke til det gode naboskab i området. 
Fokus og hjælp bliver fortsat rettet mod både børn, unge og voksne.

Vi glæder os til både at fortsætte samarbejdet og kontakten med alle jer, som vi har lært at kende, og at 
møde alle jer, som vi endnu ikke har hilst på. Vi holder stadig til i 28’eren (Houlkærvej 28) og opfordrer alle 
til at slå vejen forbi eller kontakte os på anden vis, hvis der er noget, I har lyst til at drøfte med os. Måske 
har I brug for hjælp, eller måske har I lyst til at tilbyde jeres hjælp til andre.

 

Sofie Fiil Hjorth 
(2088 6820 – sfh@fs-viborg.dk)  

Forældre og voksne 

Louise Romby Ambrosen
(61940542 – lra@fs-viborg.dk) 

Børn og unge

Hilsen fra  
Boligselskabernes  
Fællessekretariat
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HS Tømrer- og snedkerfirma ApS og Madsen og Grangård A/S samles fra 1. september til en virksomhed 
under navnet HS Tømrer- og snedkerfirma ApS.

Baggrunden for sammenlægningen er et ønske om at udvikle organisationen til at kunne klare opgaver af 
en vis størrelse og kunne byde på større offentlige og private opgaver.

Foreløbig vil driften stadig foregå fra såvel Overlund som Vejrumbro, men det er meningen, at firmaet på 
sigt skal samles i Overlund. 

Det samlede firma vil beskæftige cirka 50 personer, heraf tre af fire ejere af Madsen og Grangård A/S.

To tømrervirksomheder 
bliver til én
Ny struktur kan blive afgørende for det fremtidige foreningsliv og sammenhold i Houlkær-området. 
Tanker og visioner lægges frem den 28. september.
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På Viborg Gymnasium har vi alle glædet os til et nyt skoleår. Og det begynder godt. Vi har budt alle elever, 
nye som fortsættere, velkommen med rød løber og flag til en opstart uden restriktioner. Vi kan afholde 
normal undervisning og have masser af arrangementer for eleverne, der de sidste to skoleår har måttet 
undvære så meget på grund af corona. 

Sidste skoleår var selvfølgelig præget af corona, og det var hårdt for mange elever. Men så var glæden nok 
så meget større, da vi i slutningen af skoleåret kunne få lov at vende tilbage til en næsten normal skoleaf-
slutning med gallafest og studentereksamen.

Dette skoleår 2021-2022 er noget ganske særligt for Viborg Gymnasium. Skolen fylder nemlig 50 år i år, 
og det skal fejres på flere måder hen over året. Der er sket rigtig meget siden 1971, og selvom skolen er 
ny, er der masser af værdier og traditioner. Det glæder vi os til at fortælle mere om og ikke mindst at fejre.

Viborg Gymnasium 

Med glimmer i håret og spændt på det alt det nye mødes førsteårseleverne 
i fællesområdet til velkomst ved rektor Lene Klemensen Gade.

VIBORG GYMNASIUM
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VIBORG GYMNASIUM

De gallaklædte elever dansede les lanciers udenfor i høj sol.

Afslutter-elever til gallamiddag med flotte studenterhuer nyder musik fra nogle af skolens lærere.
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Lørdag den 30. oktober kl. 8.30 – 16.00 i Houlkær Aktivitetshus, Odshøjvej 2B, 8800 Viborg 
Kom og få en hyggelig dag sammen med Fodslaw Viborg og en masse strikkeglade vandrere. Du kan med-
bringe dit eget strikketøj, men ellers er der mulighed for at købe både garn, pinde m.m.  hos Garnkassen 
ved Karin.

I år prøver vi noget nyt, vi har inviteret Kasper den vandrende strikker fra tv, der kommer og holder foredrag 
om det at strikke og vandre.
Derefter er der frokostpause + en lille konkurrence. 
Hvis man har lyst til at komme ud at gå en tur, er der to vandreture i løbet af dagen. Turene starter hhv. ca 
kl. 9.30 og 13.30 og er på ca. 5 km. På den ene tur deltager Kasper.
Der kan købes forplejning til hele dagen. 

Stor pakke: kaffe/the og brød/kage hele dagen + frokost incl. 1 øl eller vand + foredrag 100 kroner. 
Vi tager kontanter eller mobilepay 9380BX fodslaw Viborg/ Kathe Nielsen.
Kaffe/the og kage samt øl og vand kan købes hele dagen, hvis man ikke har købt forplejning. 

Alle er velkomne, og der er ingen tilmelding, med mindre man ønsker at have forplejning (KUN frokost). 
Tilmelding senest den 24. oktober til Berit 25125164.

Strikke- og vandredag 
med Fodslaw Viborg

AKTUELT I OMRÅDET
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Gennem Kirkernes Sociale Arbejde kunne man i løbet af hele foråret komme i en ugentlig workshop i 
Houlkærkirkens lokaler og sy sin egen konfirmationskjole med hjælp fra kyndige hænder.

Her kom 13-årige Caya Boel Andersen for at sy sin mors brudekjole om til en 
konfirmationskjole.
- Blå er min yndlingsfarve, og det har den været i flere år. Så jeg tænkte, at 
blå ville være det rigtige valg til min kjole også. Det er lidt anderledes, men 
det kan jeg godt lide. Så er det også mere personligt end sådan en kjole, 
man køber, sagde den 13-årige skoleelev fra Overlund tilbage i november, 
da projektet startede.

Nu har den fine, hjemmelavede kjole med de blå detaljer så været i brug for 
første og sandsynligvis også sidste gang, for Caya Boel Andersen kunne den 
20. juni holde sin konfirmation.

En helt særlig og personlig 
konfirmationskjole

AKTUELT I OMRÅDET

Konfirmationskjolen blev færdig og præcis som ønsket 
til den store dag søndag den 20. juni. Privatfoto

13-årige Caya Boel Andersen startede 
på sit konfirmationskjole-projekt tilbage i 
november sammen med de to frivillige fra 
Kirkernes Sociale Arbejde Maja Michelsen 
(t.v.) og Aase Bach Nielsen (t.h.). 
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Toget kørte fra perron 9 ¾ fredag d. 4. juni, og der var rigtigt mange børn fra 3. klassetrin her i Houlkær, 
der hoppede på toget og kørte med! 

Det var første gang, vi i Houlkær Kirke forsøgte os med en minikonfirmand-weekend, og vi var spændte på, 
om børnene ville tænde lige så meget på Harry Potter-eventyr, som vi selv gjorde. Det gjorde de!

Børnene mødte til ”indskrivning” fredag aften. De blev fordelt i deres ”huse”, som de hørte til resten af 
weekenden. Vi spise bålmad sammen ved langbordene i den store spisesal, og bagefter så vi den første 
film om Harry Potter sammen. 

Hele lørdagen stod den på undervisning i skolens mange fag: forvandling, spådom, forsvar mod mørkets 
kræfter, besværgelser…. Biblens fortællinger viklede sig ind og ud af Harry Potters univers og havde mere 
at sige om vores fortryllede verden, om fællesskab, om kærlighed, om godt og ondt, end nogen måske 
ville have troet. 

Børnene levede sig med, så det var en fornøjelse. I hjørnetårnet hos professor Hanne var der en helt særlig 
stemning. Og så var der som regel også lidt godt til ganen. Så det var et populært sted. Og mellem lektio-
nerne blev der leget og spillet. Vejret var i den grad med os, så det kunne simpelthen ikke have været bedre.

Hogwarts i Houlkær
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Weekenden sluttede med gudstjeneste sammen med forældre og søskende, som grundet corona-restrik-
tionerne rykkede ud på græsset. Herefter var der frokost i spisesalen i Gryden og magisk tre-kamps-turne-
ring for alle, inden det hele sluttede med overrækning af flidspræmier til alle de fortræffelige elever. 

Vi tror ikke, at det er sidste gang, at minikonfirmand-undervisningen får denne form, for det var i den grad 
en succes. Så forhåbentlig kører toget fra perron 9 ¾ igen næste år!
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Aktuelt fra Houlkær Kirke
Velkommen tilbage i fællesskabet!
Programmet er lagt for efteråret, og ENDELIG kan vi ses igen til alle de mange forskellige aktiviteter i 
kirken. Det bliver dejligt endelig at få lov til at samle lidt op på alt det forsømte!

Coronaen lukkede Danmark ned, og vi er jo på mange måder ikke de samme, som vi var før alt det her. 
For eksempel er der nye vaner, som vi tager med os videre her på den anden side. Mange børnefamilier 
har opdaget det positive i ikke at skulle ud ad døren hele tiden. En roligere hverdag med mere tid til at være 
hjemme sammen har været noget, som familierne har nydt i det daglige. 

I forhold til kirkens aktiviteter er der også erfaringer, vi har gjort os i det forgangne år, som vi vil tage med 
os i vores videre arbejde med at udvikle kirkelivet her hos os. Men vi vil gerne have så mange som muligt 
til at give deres tanker til kende! Hvilke opgaver så du gerne, at kirken tog på sig? På hvilken måde ville du 
gerne tage del i fællesskabet? 

For at blive klogere på jeres tanker om kirken her i Houlkær har vi udfærdiget en lille brugerundersøgelse, 
som du kan finde på kirkens hjemmeside og Facebook-side. Vi vil blive meget glade, hvis du tager dig tid 
til at besvare den!

Med venlig hilsen 
Menighedsrådet og kirkens medarbejdere

Syng med i kirkens kor!
Houlkær Kirkes Kirkens pigekor er for piger fra 6. klasse – 3. g. Her er der mulighed for at lære andre søde 
piger at kende, synge sammen og få løn for at synge til gudstjenester i kirken. Pigekoret øver hver onsdag 
kl. 16-17.45.

Houlkær Kirkes voksenkor er for alle – voksne - der har lyst til at være med i et musikalsk fællesskab. Koret 
øver tirsdag formiddag. 

Hvis det er noget for dig, kan du skrive til organisterne: 
Maja Simonsen organist@houlkaerkirke.dk  Pigekor
Uffe Munkgaard u.munkgaard@gmail.com Voksenkor



60

HOULKÆR KIRKE

ARRANGEMENTER

TORSDAG D. 23. SEPTEMBER KL. 14.30
SOGNEEFTERMIDDAG 
”KAN JEG FÅ 12 I DE 10 BUD?”. FOREDRAG VED CHRISTIAN HJORTKJÆR, PH.D. OG HØJSKOLE-
LÆRER PÅ SILKEBORG HØJSKOLE.
”Jeg føler mig forkert, selvom jeg forsøger at gøre alting rigtigt”. 
Det er desværre ikke sjældent, man kan høre et ungt menneske diagnosticere sig selv sådan i dag. En 
diagnose af skam. En følelse af en helt grundlæggende utilstrækkelighed. Men det er jo også en hverdags-
formulering af det, kristendommen kalder syndserkendelse. 
Den forfærdelige, selvbebrejdende og selvudslettende følelse af aldrig at kunne leve op til idealet. Man kan 
sige, at de kristne har haft god tid til at øve sig. Men netop derfor har kristendommen også nogle gennem-
tænkte bud på en løsning på denne diagnose.

SØNDAG D. 3. OKTOBER 
KOLLEKTSØNDAG TIL FORDEL FOR 
MOR-BARN-CENTRET I BONG
Igennem rigtig mange år har Houlkær Kirke betænkt 
Mor-barn-centret i Bong igennem Mission Afrika. 
Det har vi gjort gennem kollekter i kirken – og ikke 
mindst gennem midler indtjent på kirkens årlige for-
årsmarked. 
I år vil vi gerne sætte særligt fokus på netop dette 
formål igennem en søndag, som vi dedikerer til Mor-barn-centret. 
Dagen begynder med højmesse kl. 10.30, hvor der vil være deltagelse af partnerkoordinator Thore Eklund 
fra Mission Afrika. Efter gudstjenesten er der søndagsfrokost og indsamling. Her vil Thore Eklund fortælle 
om situationen i Den centralafrikanske republik og bringe nyt fra Mor-barn-centret. 

ONSDAG D. 13. OKTOBER KL. 17.30
FEST FOR KIRKENS FRIVILLIGE
Frivilligfesten bliver ganske særlig dejlig at mødes til i år, fordi det er så længe siden, vi var sammen sidst! 
Corona lukkede for vores mulighed for at takke kirkens mange frivillige for alt det, de har bidraget med i 2019. 
Så dette års fest bliver både en tak og en fejring af, at vi nu endelig igen er i gang med alle de mange for-
skellige aktiviteter, som plejede at fylde kirken med frivillige og deltagere. Der er ingen kirke uden frivillige! 
I dækker borde og laver mad og vasker op – I synger i kirkens kor, læser i kirken og nørkler til markederne 
– og alt muligt andet! Derfor glæder vi – menighedsråd og medarbejdere – os til at kræse lidt om jer for 
en aften!
Vi begynder i kirken til velkomst og sang. Her vil pigekoret også synge for os. Herefter er der middag og 
hyggeligt samvær i sognesalen. 
Tilmeld jer hos Hanne Flyvholm, hanne@houlkaerkirke.dk eller 42 83 40 27 senest onsdag d. 6. oktober
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TORSDAG D. 28. OKTOBER 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 gan-
ske 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.

SØNDAG D. 7. NOVEMBER KL. 10.30
ALLEHELGEN
Allehelgensdag har sit helt særlige præg i kirken. 
Allehelgensdag er dagen, hvor vi mindes de men-
nesker, vi ikke har hos os mere. Ganske særligt går 
tankerne til dem, som vi mistede i Houlkær Sogn i 
det forgange år. Deres navne vil blive læst op under 
gudstjenesten.
I allehelgensgudstjenesten vil musikken desuden 
få en lidt mere fremtrædende plads end normalt. Så velkommen til en stemningsfuld gudstjeneste med 
plads til eftertanke. 
Pårørende vil modtage et brev med indbydelse til gudstjenesten.

TORSDAG D. 18. NOVEMBER KL. 14.30
SOGNEEFTERMIDDAG
”JOHANNES MØLLEHAVE – TEKSTER OG SANGE” 
Forfatteren, foredragsholderen og præsten Johannes Møllehave 
døde for et lille år siden. Men hans mange ord har indtaget rigtig 
mange danskeres hjerter og lever videre i de helt utroligt mange 
bøger og sange, som han har skrevet igennem årene, og som er 
at finde i bogreolerne rundt omkring i rigtigt mange menneskers 
hjem. 
Vi skal høre udvalgte tekster fra Møllehaves forfatterskab, og vi 
skal synge nogen af hans mange sange. Organist Maja Simonsen 
spiller, og sognepræst Kristine Jersin læser. 

LØRDAG D. 27. NOVEMBER KL. 12.30
ADVENTSFEST
Sæt kryds i kalenderen og se programmet i næste nummer af Houlkær Nyt.
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KONCERTER

LØRDAG D. 2. OKTOBER KL. 14.30
TANGOKONCERT I ANLEDNING AF ASTOR PIAZZOLLAS 100 ÅRS-FEJRING I 2021.
DUEN, Det danske Ungdoms Ensemble kommer her i intens tango med to solister fra Klassiske Dage i 
Holstebro.
Musik af bl.a. Astor Piazzolla, Marcelo Nisinman og Jacob Gade.
Den ene solist, Marcelo Nisinman, blev født i Buenos Aires, Argentina. Nisinman er kendt som international 
komponist og mesterudøver af bandoneon. Han bor i øjeblikket i Basel, Schweiz. Som barn kendte han 
Piazzolla, der kom i hans barndomshjem og underviste Marcelo ved flere lejligheder.
Den anden solist, Janne Thomsen, har etableret sig på verdensplan som en yderst succesfuld og efter-
spurgt fløjtesolist. Hun er desuden kunstnerisk leder og direktør for musikfestivalen ”Klassiske Dage” i 
Holstebro.
DUEN, Det danske Ungdoms Ensemble, består af vores bedste unge musikere, der er håndplukkede og 
under kyndig ledelse af Morten Ryelund, der har mere end 20 års erfaring med at få unge talenter til at 
yde på topniveau.
100 kr. unge under 25 år 50 kr.

SØNDAG D. 31. OKTOBER 2021, KL. 19.30
ALLEHELGENS KONCERT 
MED FAURÉS REQUIEM
Midtjysk Korsamarbejde har samlet henved 80 
korsangere og en håndfuld solister til et koncert-
program, der giver en mindeværdig musikalsk op-
levelse. 
Programmets hovedværk er den franske komponist 
Gabriel Faurés Requiem.  Værket er skrevet over 
den latinske messetekst til begravelsesceremonier. I 
Faurés tolkning bliver det et mildt og eftertænksomt 
udsagn, der slutter med den himmelsk klingende sats ”In Paradisum”. 
Omkring dette hovedværk opføres værker af danske Niels W. Gade. Den bredt påskønnede og kendte 
”Morgensang” fra syngespillet Elverskud opføres sammen med bl.a. Benedictus. 
Sammen med solistindslag af vokal og instrumental karakter er man garanteret en storslået og smuk 
musikalsk oplevelse af nogle de fineste værker fra den romantiske periode. 
Medvirkende ved koncerten er Cathrine Breinholt Højlund, sopransolist. William Jønch Pedersen, baryton- 
solist. De tre kor: Viborg Kammerkor, Gesta Danorum og Herning Korforening og et til lejligheden sammen-
sat instrumentalensemble. 
Søren Fogt Bormann, dirigent. 
50 kr. unge under 25 år 25 kr.
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SØNDAG D. 14. NOVEMBER 2021, KL. 16:00
KONCERT MED MUNCH / OLMOS
Tag den klassiske saxofon og tilsæt elektrisk guitar. 
Lad de klassiske traditioner inspireres af de rytmi-
ske og hør, hvordan synergier opstår, når to kulturer 
blandes og frembringer et fælles sprog. 
Jazzkomponister der lader sig inspirere af den klas-
siske musiks traditionelle elegance, og klassiske 
komponister der inddrager den rytmiske spontani-
tet. Alt sammen forenet i nyere amerikanske værker, 
hvor der spilles på en helt ny bane, der ikke ofte ses 
i Danmark. 
Denne koncert vil rykke og udfordre grænserne, for hvornår er vi på hvilken banehalvdel? 
Musikken er smuk, lyrisk og til tider meget virtuos, drømmende og banebrydende. 
Duoen tager en buket af nyere amerikanske værker med til Houlkær Kirke.
Salvador Olmos har også skrevet to værker, Who would own the trees og Nemiga. Sidstnævnte betyder 
”søvnløs”. Dertil kommer det stille stykke ”quiet night” af Dorethy Chang. Hele buketten bindes med en 
stor sløjfe, ”Spiral mirrors”. Dette virtuose og bare helt igennem store værk, af John Anthony Lennon, er 
et ”must hear”.
50 kr. unge under 25 år 25 kr.

TORSDAG D. 2. DECEMBER 2021, KL. 19.30
ADVENTSKONCERT MED VOCALIA
Sæt kryds i kalenderen for den smukke adventskoncert med jule- og adventsklassikere for kvindekor.
Fri adgang
 

Hvad sker der i Houlkær?

Følg med på Facebooksiden ”Os i Houlkær”  

og på hjemmesiden www.houlkaerportalen.dk
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FASTE BEGIVENHEDER

BABYSALMESANG
Babysalmesang er for babyer fra ca. 2 til ca. 9 må-
neder 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 
stimuleret på mange forskellige måder. 
Efterfølgende er der kaffe og brød til dem, der har tid 
og lyst. Det koster ikke noget at deltage. 
Der er babysalmesang hver torsdag kl. 10.45, dog 
ikke i skolernes ferie.
Tilmelding til Hanne Flyvholm 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk.

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 han-
ne@houlkaerkirke.dk.

KÆLDERHYGGE
Vi mødes til et åbent fællesskab af børnefamilier hver 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 godnat-sang. 
Tilmelding til sognemedhjælper Hanne Flyvholm senest dagen før på 42 83 40 27 
eller hanne@houlkaerkirke.dk. Det koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.
Datoer: 14. september d. 12. oktober og d. 9. november

ÅBEN FAMILIE 
Er stedet, hvor seniorer mødes hver anden fredag i ulige uger fra kl. 12.30 til ca. 15.30.
Vi spiser igen sammen og hygger os. Vi har lidt underholdning i form af fortælling, historie, quiz eller billeder 
fra den store verden.
Der er tilmelding senest dagen før kl. 12.00 på tlf 42834027.
Datoer: 17. september, 1. oktober, 22. oktober og 12. november
Lørdag d. 27. november er der adventsfest. Se særskilt program.



65

HOULKÆR KIRKE

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. 
Datoer: 14. og 28. september, 12. og 26. oktober, 9. og 23. november og 7. december

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Spaghettigudstjeneste er små gudstjenester for hele 
familien særligt tilpasset børn omkring børnehave-
alderen. Vi hører bibelhistorie, synger, beder, dan-
ser…. Og efter gudstjenesten er der spaghetti og 
kødsovs til alle, så man ikke skal hjem og lave mad. 
Der er ingen tilmelding. Maden koster 5 kr. for børn 
og 10 kr. for voksne
Spaghettigudstjeneste er onsdage kl. 17.00
Datoer: 29. september, 20. oktober, 17. november

STUDIEKREDSEN
Studiekredsen mødes den første torsdag i måneden 
kl. 10.00. Dette efterår læser vi bogen ”Låneord - en 
samtalebog om litteratur, kristendom og menneske-
liv” af Gudmund Rask Pedersen. Alle er velkomne. 
Tilmelding hos sognepræst Kristine Jersin.

SØNDAGSFROKOST
Søndagsfrokost ligger i forlængelse af søndagens højmesse og handler om enkle madder og godt selskab! 
Der er ingen tilmelding. Og maden koster 10 kr. pr. person. 
Dette efterår er der søndagsfrokost: 
Søndag d. 3. oktober (som en del af indsamlingsdagen for mor-barn-centret i Bohong) og søndag d. 14. 
november

KIRKEKAFFE
Den 1. søndag i måneden mødes vi til en kop kaffe efter gudstjenesten. 

NØRKLEKLUBBEN 
Hver anden fredag fra kl. 10.30 mødes nørkleklubben, hvor der 
laves håndarbejdsaktiviteter. Produkterne sælges bl.a. til vores 
adventsfest og forårsmarkedet. Overskuddet går til julehjælp i 
Houlkær, støtte til Kirkens Korshærs varmestue, Mor-barn centret i 
Bohong og De grønne pigespejdere i Houlkær. Der er plads til flere 
i nørkleklubben, og der modtages også gerne stof og garnrester.
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KARLEKAMMERET 
– ET FÆLLESSKAB FOR MÆND 
Vi mødes i Houlkær Kirke den første onsdag i måneden 
til morgenkaffe og hyggeligt samvær kl. 10.00 – 12.00. 
Program for efteråret:
6. oktober: Ole fra gruppen fortæller om Houlkærs historie
3. november: Vi får besøg af en gæst, der fortæller om 
kartoffeltyskerne
1. december: Julehygge
For yderligere oplysninger kontakt Svend Erik Jørgensen, 
24240913/svvenerik33@gmail.com
Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg står for Karlekammeret.

HOULKÆR KIRKE

FÅ ET FORMUETJEK
Uanset, om din formue ligger i dit hus eller andre værdier, så er du meget  
velkommen til at kontakte os på 8662 5501 eller på ovennævnte numre og  
bestille et gratis og uforpligtende formuetjek hos en af vores rådgivere. 

Søren Jensen
Hougaard

7624 9716

Viborg
Gravene 18  ·  8800 Viborg 
Tlf. 8662 5501 ·  landbobanken.dk

Karina Graakjær
Pedersen

7624 9709
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26. september  10.30 17. s. e. Trinitatis Lotte Martin Jensen

3. oktober  10.30 18. s. e. Trinitatis Kristine Jersin
10. oktober 10.30 19. s. e. Trinitatis Kristine Jersin
17. oktober 10.30 20. s. e. Trinitatis
24. oktober 10.30 21. s. e. Trinitatis
31. oktober 10.30 22. s. e. Trinitatis

7. november 10.30 Allehelgen Kristine Jersin og 
   Lotte Martin Jensen
7. november 14.00  Allehelgen Lotte Martin Jensen
   Landsforeningen Spædbarnsdøde
14. november 10.30 24. s. e. Trinitatis Lotte Martin Jensen
21. november 10.30 s. s. i kirkeåret Lotte Martin Jensen
28. november 10.30 1. s. i advent Lotte Martin Jensen

Gudstjenesteliste

HOULKÆR KIRKE
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Tip os!
Har du en historie til Houlkær Nyt  

eller måske en ide til, hvem der kan  
være et emne til ”Houlkær-portrættet”,  

så send meget gerne en mail til: 

houlkaernyt@gmail.com
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Hvad 
sker der i 
Houlkær?

Følg med på Facebooksiden  
”Os i Houlkær”  

og på hjemmesiden  
www.houlkaerportalen.dk
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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…
23. september 14.30 Sogneeftermiddag ”Kan jeg få 12 i de 10 bud” Houlkær Kirke

28. september 19.00 Repræsentantskabsmøde In itiativgruppen Houlkær Houlkærhallen

2. oktober 10.00 Bogbyttedag Houlkær Bibliotek

2. oktober 14.30
Koncert i anledning af Astor Piazzollas  
100 års-fejring  Houlkær Kirke

Houlkær Kirke

3. oktober 10.30 Kollektsøndag til fordel for mor-barn-center i Bong Houlkær Kirke

7. oktober 19.00 Vælgermøde Viborg Gymnasium

13. oktober 17.30 Fest for kirkens frivillige Houlkær Kirke

13. oktober 17.00 Workshop, ”Bynatur, fra ord til handling”
Aktivitetshuset,  
Odshøjvej

27. oktober 19.00 Vælgermøde
Aktivitetshuset,  
Odshøjvej

28. oktober 14.30 Sogneeftermiddag – Maleren P.C. Skovgaard Houlkær Kirke

30. oktober 8.30 Strikke- og vandredag
Aktivitetshuset,  
Odshøjvej

31. oktober 19.30 Allehelgens koncert med Faurés Requiem Houlkær Kirke

7. november 10.30 Allehelgen Houlkær Kirke

14. november 16.00 Koncert med Munk og Olmos Houlkær Kirke

18. november 14.30
Sogneeftermiddag  
– Johannes Møllehave – tekster og sange

Houlkær Kirke

27. november 12.30 Adventsfest Houlkær Kirke

2. december 19.30 Adventskoncert med Vocalia Houlkær Kirke


