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Jeg har skrevet det mange gange tidligere på denne plads, og det er også blevet italesat ved adskillige 
lejligheder rundt omkring i vores dejlige bydel: Det går faktisk rigtig godt i Houlkær! Eller som det ville lyde 
i det nordjyske, hvor jeg trådte mine barnesko: ”Det er slet ikke så ringe endda”.

Og nej, det er slet ikke ringe at være vidne til alt det, der rører sig i Houlkær, en bydel i konstant bevægelse. 

I henholdsvis oktober og november var der vælgermøder i Houlkær forud for kommunalvalget 16. novem-
ber. Det første af vælgermøderne omhandlede Viborg Kommunes folkeskoler – og i særdeleshed de to 
største af slagsen, som ligger i henholdsvis Overlund og Houlkær. 

I den nære fremtid kan vi se frem til færre skolebørn, men det kommer næppe til at ramme Houlkærskolen. 
Skolen er allerede nu fyldt til bristepunktet, og med den store søgning, der er til skolen – både fra nye 0. 
klasse-elever og fra ældre elever, der bare ønsker at skifte til Houlkærskolen – ser det snarere ud til at blive 
en udfordring at huse de mange nye elever. Husk også at børnene i det nye Taphede-område skal have et 
sted at gå i skole.

Nej på Houlkærskolen skal hverken ledelse, forældre, nuværende eller kommende 
elever frygte for fremtiden, og det giver en dejlig tryghed, at ingen skal frygte 
skolelukning eller sammenlægning med andre skoler. Vi kan i stedet koncentrere 
al vores positive energi om at bakke skoleledelsen op, så den og lærerne kan give 
vores børn de bedste betingelser for at trives og lære. Det er da fedt!

Jeg havde selv æren af at være ordstyrer på et andet vælgermøde om skole-
området, og selvom ingen nuværende eller kommende byrødder ville tale 
direkte om skolelukninger, så er der formentlig nogle mindre bysam-
fund, hvor borgerne sidder lidt mere uroligt på sæderne, end vi gør 
her i Houlkær.

Udover skolerne er der også en initiativgruppe, som gennem 
mange år har kæmpet hårdt for, at vores bydel fremstår så 
trimmet og lækker som muligt, og for nylig blev også den 
tidligere halbestyrelse tilført nye kræfter i skikkelse af blandt 
andre den hidtidigere initiativgruppeformand, som er klar til at 
lægge sine kræfter i kampen for at få et stort og lækkert ”Idræts-
center Øst” lige her i Houlkær.

Helt ærligt – det er altså temmelig svært at bevare pessimismen!

Det er svært at bevare pessimismen 

LEDER

Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt
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For mange i Houlkær vil det utvivlsomt kræve en vis tilvænning ikke længere at skulle omtale det lokale 
idrætsmekka som Houlkærhallen.
Sådan har hallen for enden af Odshøjvej nu engang heddet, lige siden den blev indviet i 1990, men frem-
over er det officielle navn i stedet ”Den selvejende institution Viborg Idrætscenter Øst”. 
Det står fast oven på hallens ordinære repræsentantskabsmøde 28. september, hvor navneændringen – i 
øvrigt helt uden sværdslag – blev konfirmeret sammen med en række andre vedtægtsændringer. Ændrin-
ger, som bl. a. også lægger op til en udvidet anvendelse af de lokale halfaciliteter.

Indtil dato har hallens altoverskyggende formål været at tilgodese idrætslivet.
Nu udvides paletten til også at omfatte kultur- og fritidsfaciliteter – og i samme åndedrag udbredes mål-
gruppen til at omfatte hele Viborg Øst.

- Nu handler det ikke længere om vores egen lille andegård. Fra at have været en lille lokal idrætshal går 
vi nu målrettet efter at blive et samlingssted for hele den østlige del af Viborg, lød det beslutsomt fra hal-
formand Jens Johansen. 

Efter 31 år er hal nu  
blevet til idrætscenter 
Hal nummer 2 er allerede sat på budgettet – men drømmene i Houlkær går endnu videre, fremgik 
det af historisk hal-repræsentantskabsmøde. 

Efter rundt regnet 10 år i spidsen for  
Houlkærhallen takker Jens Johansen nu af  
som formand og overlader – som han selv  

udtrykte dét – en hal i topform til sin efterfølger.

AKTUELT I OMRÅDET

Af Kim Juhl Andersen
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AKTUELT I OMRÅDET

En hal i topform
Jens Johansen trådte selv til som halformand i 2010-2011 og kunne således på repræsentantskabsmødet 
i år holde sin 10. formandsberetning i træk.

I den anledning havde formanden været en tur i arkiverne og fundet sin allerførste formandsberetning frem.

- Og når jeg i dag med sindsro kan overlade ”en hal i topform” til en ny formand, hænger det i høj grad 
sammen med mange af de beslutninger og prioriteringer, vi lavede dengang for ti år siden, vurderede Jens 
Johansen.

Modsat mange andre idrætshaller har Houlkærhallen under corona-nedlukningen afstået fra at opkræve 
penge hos et i forvejen økonomisk trængt foreningsliv.

Ikke desto mindre formåede Houlkærhallen at komme ud af 2020 med et nydeligt overskud på godt 
185.000 kroner, og også i 2021 ser regnskabet ud til at blive afsluttet med sorte tal på bundlinjen.

- Budgettet siger plus 89.000 kroner, og det er et forsigtigt skøn. Det tør jeg godt sige, nu da vi er kommet 
så langt hen på året, erklærede Jens Johansen på repræsentantskabsmødet.

En hal ”i hånden” 
I sig selv har det aldrig været noget mål for hallen at puge penge sammen, men lige netop i den aktuelle 
situation gør det ifølge Jens Johansen ikke noget, at der efterhånden er opsparet en egenkapital på rundt 
regnet en halv million kroner.

Efter en årrække som formand for Initiativgruppen 
Houlkær har Henrik Søgaard nu i stedet valgt at 

lægge kræfterne i bestyrelsen for ”Den Selvejende 
Institution Viborg Idrætscenter Øst”.
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AKTUELT I OMRÅDET

- Og står vi i sidste ende med en million på bogen, som vi har mulighed for at skyde i byggeriet af en ny 
idrætshal, så vil det også kun være positivt, vurderede den afgående halbestyrelsesformand.
Efterhånden synes der ikke længere at være nogen i Houlkær, der ærgrer sig over, at kommunen og Viborg 
Svømmeklub ”sprang i målet”, så den planlagte svømmehal i Houlkær nu i stedet kommer til at ligge i 
tilknytning til Viborg Gymnastikhøjskole.

I stedet er der nemlig nu i de kommunale budgetter afsat 10 mio. kroner til en Houlkær-hal nummer to – 
under den udtrykkelige forudsætning, at der i den nye hal bl. a. skal være plads til Idrætsforeningen Kvik, 
hvis aktiviteter i øjeblikket er spredt på en række forskellige lokaliteter rundt omkring i Viborg.
- Hal nummer to er så at sige den ”fugl”, vi lige her og nu står med i hånden. På den betingelse at vi selv 
kan skaffe yderligere 10 mio. kroner til finansieringen.

- Sådan en hal vil i sig selv blive en langt større gevinst for lokalområdet, end en svømmehal ville have 
været det. Men på sigt drømmer vi endnu større, og det er blandt andet også det, vi gerne vil signalere 
ved allerede nu at skifte navn fra Houlkærhallen til Viborg Idrætscenter Øst, forklarede Jens Johansen på 
repræsentantskabsmødet.

Som skitseret i forrige nummer af Houlkær Nyt er drømmescenariet et fritidskompleks med tre haller – 
bundet sammen til en fleksibel helhed.

- Det er naturligvis ikke et projekt, vi lige får realiseret i morgen. Men meldingen til politikerne er klar: Få 
nu det her tænkt ind i kommunens budgetter og fremtidsplaner.

- Hvis I mener det alvorligt, at der i de kommende år skal etableres en ny bydel med omkring 5000 indbyg-
gere i Taphede-området, så må I også sørge for, at hele fritidsdelen i den østlige del af Viborg følger med. 
Og her vil Houlkær være det naturlige sted at placere de nye faciliteter. Simpelthen fordi vi har pladsen – i 
modsætning til Overlund, lød det fra Jens Johansen på repræsentantskabsmødet.

To nye i bestyrelsen
Selv træder Jens Johansen nu et skridt tilbage i Idrætscenter Øst-sammenhæng.
Som ny leder af Houlkærskolen ville han ellers – før eller siden – kunne risikere at komme til at stå i en 
interessekonflikt, og derfor overlader han nu frivilligt formandsposten til andre kræfter.

Jens Johansen fortsætter dog i idrætscenter-bestyrelsen som menigt medlem.
Majbritt Clausen og Kasper Paaske Hansen blev begge på repræsentantskabsmødet genvalgt for endnu 
en periode, og de får i den nye bestyrelse selskab af to nyvalgte medlemmer i skikkelse af Henrik Søgaard 
og Anette Spanggaard Smidt. 
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AKTUELT I OMRÅDET

Initiativgruppen Houlkær bliver alligevel ikke en slags underudvalg under Viborg Idrætscenter Øst – sådan 
som der ellers var lagt op til frem mod de to Houlkær-organisationers fælles repræsentantskabsmøder 
sidst i september.

Initiativgruppen fortsætter i stedet omtrent som hidtil under eget navn – men naturligvis i tæt samarbejde 
med idrætscenter-bestyrelsen og det øvrige lokale forenings- og institutionsliv, pointerer den nye formand 
for Initiativgruppen Houlkær, sognepræst Kristine Jersin.

- Der er på ingen måde nogen konflikt i, at initiativgruppen nu alligevel har valgt at blive stående på egne 
ben. Efterhånden som repræsentantskabsmøderne nærmede sig, blev vi bare opmærksomme på, at vi nok 
alligevel ville stå os bedst ved at fastholde Initiativgruppen Houlkær som ”en fri stemme, der favner hele 
lokalsamfundet”.

- Efter at have eksisteret gennem så mange år har Initiativgruppen Houlkær – ikke mindst i forhold til 
kommunen - opnået en genkendelighed og slagkraft, som vi måske kunne risikere ville gå tabt, hvis vi i 
stedet lagde initiativgruppen ind som et arbejdsudvalg under Viborg Idrætscenter Øst. Derfor valgte vi i 
sidste ende at holde fast ved den traditionelle måde at organisere os på i Houlkær, men heldigvis kender vi 
jo hinanden og vil derfor også fortsat opretholde en tæt kontakt. 

- Fremover bliver det måske bare endnu tydeligere, hvem der tager sig af hvad, forklarer den nye initiativ-
gruppe-formand.

Initiativgruppe står  
stadig ”på egne ben”
Sognepræst Kristine Jersin afløser Henrik Søgaard på formandsposten

Af Kim Juhl Andersen
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”Ind til benet”
Forgængeren Henrik Søgaard har igennem flere år haft en dobbeltrolle som både initiativgruppeformand 
og bestyrelsesmedlem i Houlkærhallen og har med de kasketter på hovedet brugt mange ressourcer på 
først at forsøge at skaffe en svømmehal til Houlkær – og siden en hal nummer to til brug for bl. a. Gym-
nastikforeningen Kvik. 

Det har måske nok i nogen grad været med til at udviske grænserne mellem, hvad halbestyrelsen og 
Initiativgruppen Houlkær hver især tager sig af, men med et sæt opdaterede vedtægter som arbejds-
grundlag vender Initiativgruppen Houlkær nu i realiteten tilbage til udgangspunktet: ”at fremme trivsel og 
sammenhold mellem borgere i Houlkær og omegn”. ”At være initiativtager i sager af fælles interesse for alle 
eller flere af foreningens medlemmer” og ”at igangsætte og gennemføre små og store lokalaktiviteter og 
projekter i Houlkær og omegn, specielt på fritids- og kultur samt på natur- og miljøbeskyttelsesområdet”. 
Initiativgruppen Houlkær vil også fortsat koncentrere sig om at fremme forslag til en bedre infrastruktur 
med hensyn til veje, stier og grønne områder, ligesom det stadig er en del af foreningens formål at udgive 
bladet ”Houlkær Nyt” og forestå og vedligeholde hjemmesiden ”Houlkærportalen”.

- I en periode har der måske nok været en tendens til, at initiativgruppen har bredt sig over mere end dét, 
der oprindeligt har været udgangspunktet.

- Nu skærer vi ”ind til benet”, så initiativgruppen igen kommer til at koncentrere sig om de oprindelige ker-
neopgaver, forklarede den afgående formand, Henrik Søgaard, da han som en af sine sidste opgaver i ini-
tiativgruppen præsenterede de nye, reviderede vedtægter for deltagerne i årets repræsentantskabsmøde.

Sognepræst Kristine Jersin argumenterede på repræ-
sentantskabsmødet for, at Houlkær nok alligevel står sig 
bedst ved at fastholde Initiativgruppen Houlkær som ”en 
fri stemme, der favner hele lokalsamfundet”. I umiddel-
bar forlængelse af repræsentantskabsmødet blev hun 
valgt som ny formand for initiativgruppen. 

Thorkild Vestergaard har som vejingeniør i Viborg 
Kommune ført mange trafikdrøftelser med Initiativgrup-
pen Houlkær gennem årene. Nu er han selv medlem af 
initiativgruppen.
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Nye ansigter i bestyrelsen
Henrik Søgaard takker nu af i initiativgruppen for i fremtiden at hellige sig bestyrelsesarbejdet i Viborg 
Idrætscenter Øst.

Det andet bestyrelsesmedlem, som var på valg, Ole Nørgaard, var derimod frisk på endnu en valgperiode, 
og derudover blev der på repræsentantskabsmødet valgt to helt nye initiativgruppe-medlemmer: Jim Ras-
mussen, indtil for nylig formand for Grundejerforeningen Gl. Asmild, og Thorkild Vestergaard, indtil for nylig 
vejingeniør i Viborg Kommune.

Morten Eilenberger, der hidtil har siddet som suppleant i Initiativgruppen Houlkær, træder nu ind i besty-
relsen som fuldgyldigt medlem og kasserer, og ved udsigten til at slippe for kassererposten lod veteranen 
Henning Bruun-Schmidt sig samtidig overtale til at fortsætte i initiativgruppen i endnu en periode.

Henning Bruun-Schmidt benyttede i øvrigt i den forbindelse lejligheden til at komme med et lille hjertesuk 
– med tanke på sin efterfølger på kassererposten.

- Meget ville være lettere som kasserer i Initiativgruppen Houlkær, hvis de mange grundejerforeninger, der 
yder tilskud til initiativgruppens arbejde, ville være lidt flinkere til at oplyse, når de skifter kasserer.

- Tit er det altså et temmelig stort stykke detektivarbejde at finde ud af, hvem det nu er, man skal sende 
opkrævninger til, lød det fra den afgående initiativgruppe-kasserer.

Jim Rasmussen, indtil for nylig formand for Grundejer-
foreningen Gl. Asmild, er også nyt bestyrelsesmedlem i 
Initiativgruppen Houlkær.

Morten Eilenberger overtager kassererposten i Initiativ-
gruppen Houlkær fra veteranen Henning Bruun-Schmidt 
og får som sådan opgaven med at holde styr på, hvem 
det er, der skal sendes kontingentopkrævninger til i 
de forskellige grundejerforeninger, der bakker op om 
initiativgruppens arbejde. 
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Go’nat Idræt  
er tilbage!

 
Endelig må vi igen samles og hygge os. Derfor er der i det nye år også opstart  

på Go’nat Idræt, og vi tilstræber at mødes en lørdag om måneden.
Der er som sædvanlig masser af muligheder for at være aktiv  

og hygge sig med kammeraterne. 
Man kan spille diverse boldspil, brætspil, hoppe og lege.

 
Go’nat Idræt er for alle børn og unge i skolealderen.

Fra kl. 17.00–19.00 er det kun for børn fra 0.–5. klasse.
Fra kl. 19.00–21.00 er det kun for unge fra 6.–9. klasse.

Og det koster kun 10 kr. at være med. Husk at medbringe indesko.
 

Go’nat Idræt afvikles selvfølgelig i trygge rammer med voksne hjælpere, og forældre  
er i øvrigt meget velkomne til at være med i aktiviteterne og få en hyggelig og aktiv  

lørdag aften sammen med børnene.
 

Men vi har brug for hjælpere og frivillige til at holde opsyn i hallen.  
Skulle du have lyst til at hjælpe, så gi’ Line et ring på tlf.: 29891075.

Hold øje med opslag på Aula for næste arrangement.
 

Holdet bag Go’nat Idræt glæder sig  
rigtig meget til at se jer alle.

HOULKÆRHALLEN
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En måned efter, vi havde startet salget af stadepladser, var der helt udsolgt - og det er 68 stk. Der var 
endda ca. 10 på venteliste. 

Der var noget for enhver smag med alt fra baby-udstyr, børnetøj, legetøj, pulterkammer guf og hjemmela-
vede ting som hårbånd, karklude, dørkranse og julepynt. 

Der var kø i døren det meste af dagen, og det tiltrak mange viborgenserne, og det var både børnefamilier, 
midaldrende og pensionister. 

Flere af dem, der havde en stand, kunne berette, at der havde været godt gang i salget. 

Flot fremmøde ved  
endnu et indendørs  
bagagerumsmarked  

i Houlkærhallen

HOULKÆRHALLEN

Fotos: Laura Wesenberg Andersen
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HOULKÆRHALLEN

Vi har de sidste par år haft et samarbejde med Mødrehjælpen og genbrugsbutikken i Houlkær. Det betyder, 
at de ting, som stadeholderne ikke får solgt, og som de ikke vil have med hjem, kan de på dagen aflevere 
til børn til Mødrehjælpen i hallen. Så henter de det.

I år måtte de køre to gange med en bil med trailer, og alt andet kunne afleveres i genbrugsbutikken, som 
i dagens anledning holdt åbent.

Arrangørerne af bagagerumsmarkedet regner stærkt med at være klar igen til foråret.
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HOULKÆR KIRKE

Vil du holde juleaften i fællesskab med andre? Så tilmeld dig vores juleaften.

Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg inviterer til fælles juleaften i Houlkær Kirke.

Den 24. december holder vi juleaften sammen. Der vil være traditionel dansk julemiddag med risalamande 
og mandelgaver. Derefter tænder vi juletræet, juleevangeliet læses, og vi synger julesalmer og danser om-
kring juletræet. Der vil være julegaver til alle, og alle får en godtepose med hjem kl. 22.

Sted: Houlkær Kirke, Odshøjvej 7a, 8800 Viborg
Pris: Det koster 50 kr. at deltage.
Kørsel: Der kan efter aftale tilbydes kørsel til og fra arrangementet. 
Tilmelding: For tilmelding og yderligere information kontakt frivillighedskoordinator Marianne Houmøller 
på kontakt.ksa@gmail.com eller 50 51 52 63.

Vil du være frivillig vært til ”Jul i Fællesskab”?
Har du lyst til at fejre jul i fællesskab med andre og give en hånd med som vært og med praktiske opgaver? 
Så mangler vi dig som frivillig.

Som frivillig skal du have lyst til at deltage i et-to planlægningsmøder sammen med de andre frivillige om 
fordelingen af opgaver, som blandt andet indebærer:

• Bestilling af mad
• Indkøb
• Gaveindkøb og -indpakning
• Opdækning af borde mm.
• Pyntning af lokaler og juletræ
• Værtsrolle over for gæsterne 
• Evt. kørsel af enkelte gæster efter aftale

Hvis du vil være frivillig, eller du vil have yderligere information om, hvad det indebærer, så kontakt frivillig-
hedskoordinator Marianne Houmøller på kontakt.ksa@gmail.com eller 50 51 52 63.

Jul i fællesskab
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Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg har startet sammen med projekt 
”Vær med – Sammen hvor vi bor” et madspildsprojekt op.

Hver torsdag kan man omkring kl. 16.30 komme forbi madspildslokalet 
på Odshøjvej 76 og købe en pose med overskudsmad for billige penge. 

Hvis man medbringer muleposen fra sidste gang, får man en ny pose endnu billigere.

Vil du være frivillig?
Har du lyst til at bidrage til projektet? Vi mangler frivillige. 

Vi mangler både frivillige, som vil køre rundt til de forskellige butikker og hente maden, 
samt frivillige som vil hjælpe med at pakke maden i poser og stå for uddelingen. 

Som frivillig skal du kunne sætte to-tre timer af mindst én torsdag eftermiddag om måneden.

Vil du vide mere om projektet, eller vil du være frivillig, så kontakt frivillighedskoordinator 
Marianne Houmøller på kontakt.ksa@gmail.com eller på 50 51 52 63.

Madspildsprojekt  
i Houlkær

HOULKÆR KIRKE
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I Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg har vi en vågetjeneste. Vores vågekoner våger hos døende om aftenen 
og natten, så ingen skal dø alene. Vågekonerne våger både i plejeboliger og private hjem. Vores vågekoner 
har travlt, og derfor vil vi gerne have flere frivillige.

Som vågekone våger du fire timer om aftenen eller natten. Du skal være til stede, berolige og være en støtte 
for de pårørende. Som vågekone deltager man ikke i den fysiske pleje. Du vil blive en del af vores netværk 
af vågekoner og har mulighed for at deltage i kurser og sociale arrangementer. Vi søger både mænd og 
kvinder i alle aldre.

Hvis du vil vide mere, eller gerne vil melde dig som frivillig, så kontakt Kirsten Larsen på 50 92 61 34 eller 
Bodil Knudsen på 20 14 33 19.

Vågetjenesten  
mangler frivillige

HOULKÆR KIRKE
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Torsdag den 25. november kl. 16.30  
- under halvtaget ved bageren 

Gå ikke glip af den hyggelige tradition her i Houlkær, 
når lysene i juletræet ved rundkørslen tændes første gang!

Vi mødes under bagerens halvtag til en halv times julehygge og fællesskab. 
• Julesang og tale
• Årets konfirmander synger julesang
• Vi tæller ned til tændingen og danser om træet
• Frivillige fra boligselskabet serverer gløgg og saft og æbleskiver
• Kirkens lille julebod sælger årets Houlkær-jule-engel til fordel for julehjælpen

Så kom og vær med – og kom i dejlig julestemning!

Juletræet tændes!

AKTUELT I OMRÅDET
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Det er ikke hver dag, man kan komme tæt på et monster af et køretøj fra Forsvaret. 

Den oplevelse fik 2 B fra Houlkærskolen, da en Piranha V pludselig holdt på p-pladsen ved Houlkærhallen.
Pludselig er nok så meget sagt, for otteårige Magnus i netop den klasse har en mor, Sabrina Zaar, som 
er ansat i Hæren på Skive Kaserne. Og når nu en del af træningen, som hedder tilvænningskørsel, skal 
foregå på offentlig vej, så kunne den da godt gå omkring Houlkær og give ungerne en lidt speciel oplevelse.
- Hvor høj er du, spørger Magnus kækt, da denne journalist nysgerrigt spørger, hvad Magnus og hans 
jævnaldrende kammerat, Valdemar Smidt Olsen, kækt tronende i mandskabslugen laver der.

Knægten vil lige udstille, hvor højt han er oppe i forhold til en pæn voksen mand på 1,85 meter. Og det har 
han fuldstændig ret i, nakken skal noget tilbage for holde kontakten med drengene en lille meter højere 
oppe.

Houlkær-børn kom tæt 
på Forsvarets piratfisk
En af Forsvarets pansrede mandskabsvogne kom pludselig på besøg ved Houlkærhallen.  
Nok fordi en mor til et barn på skolen arbejder i Hæren.

Af Louis Schmidt-Lund

Magnus Zaar (blå hjelm) og kammeraten Valdemar Smidt Olsen havde sammen med 
kammeraterne i 2.B. på Houlkærskolen en oplevelse, da en af Forsvarets pansrede 
mandskabsvogne, Piranha V, på en træningstur var omkring Viborg. Der var fuld adgang 
for ungerne i det monsterstore køretøj. Foto: Louis Schmidt-Lund.

AKTUELT I OMRÅDET
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Der sidder de så og har en fest i ”piratfisken” i slipstrømmen på, at klassekammeraterne er gået hjem. 
Hvorfor den hedder sådan, må stå hen i det uvisse, for den er knap så vims som de glubske småfisk fra 
Sydamerika. Men sammenlignet med andre militære køretøjer er den nok mere mobil med en hastighed 
på 100 km/t, og i maven kan Piranha V rumme otte-ni (bevæbnede) personer udover mandskabet på tre. 

Den amerikansk designede mandskabsvogn fra General Electric og fremstillet hos Mowag i Østrig har en 
dødvægt på godt 26 ton, som den står der i Houlkær, og under operative forhold er kampvægten 33 ton. 
Det er hensigten, at det danske forsvar skal have 350 af den slags.

Det er heller ikke overdrevet, at et skilt på fronten markerer, at den er oversize. Den fylder godt to meter i 
bredden og er 8,33 meter lang. På landevej har den en rækkevidde på 1000 kilometer med 450 liter diesel 
i tanken, i terræn den halve rækkevidde.

Der skal dog noget ekstra til at imponere Magnus, som utvivlsomt mener, at han har verdens sejeste mor.
- Hun har været i Afghanistan, fortæller Magnus, og mor kan supplere med, at det har været som udsendt 
to gange af et halvt års varighed, som kampvognsfører. 

Nu udfører hun administrativt arbejde på Skive Kaserne.

Sabrina Zaar, mor til Magnus, er ansat i Forsvaret på Skive Kaserne,  
og mon ikke hun havde en finger med i spillet, så sønnen og  
klassekammeraterne fik den specielle oplevelse.  
Foto: Louis Schmidt-Lund.
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En skøn plet i Houlkær bliver nu snart endnu skønnere – og da ikke mindst for de trængende.

Godt fem år efter, at Initiativgruppen Houlkær i maj 2016 kunne invitere til indvielse af madpakkehuset i 
Granada-skoven, er der nu også et – hårdt tilkæmpet - toilet med tilhørende feltstation på vej i området.

- Og det er vi selvfølgelig rigtig glade for, lyder det med begejstring i stemmen fra Stig Jensen, som på 
initiativgruppens vegne har fået forhandlet den endelige aftale om toilettet på plads med Viborg Kommune.
Tre forskellige politiske udvalg har i fællesskab fundet penge til, at brugerne af de populære friluftsfaciliteter 
i Granada-skoven nu snart ikke længere behøver at bevæge sig helt hen til den nordlige ende af Nørresø 
for at komme på toilettet.

Kultur- og fritidsudvalget og klima- og miljøudvalget bidrager hver med 150.000 kroner, mens børne- og 
ungeudvalget har fremskaffet 125.000 kroner til formålet.

Restbeløbet har Initiativgruppen Houlkær selv tilvejebragt – med god økonomisk hjælp fra Viborg Gymna-
sium og Anders Brøndums Fond.

Byggetilladelsen har Initiativgruppen for længst fået i hus, så Stig Jensen forventer ret hurtigt, at arbejdet 
med at grave vandledninger ned og støbe fundament til den kommende toiletbygning kan sættes i gang.
Selve toiletbygningen med tilhørende feltstation leveres i præfabrikeret tilstand af Holstebro-virksomheden 
Scan-Plast, og Mikkel Åris, Quattro Arkitekterne i Viborg, er udpeget som byggeleder i forbindelse med 
projektet.

Godt nyt for de trængende
Nu er der et toilet på vej ved madpakkehuset i Granada-skoven

Mange har allerede i de forløbne fem-seks år haft stor fornøjelse af madpakkehuset i Granada-skoven, men når 
der nu snart også er etableret et toilet i nærheden, ventes endnu flere at ville tage på skovtur i området. 

AKTUELT I OMRÅDET

Af Kim Juhl Andersen
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Kirkernes Sociale Arbejde har ofret lidt på, at et kælderrum under Odshøjvej 76 ikke kun er et langt bord, hvor 
der skal udleveres overskudsmad. Lidt møbler og indkøbt kunst skal være med til at skabe lidt hygge, fortæller 
tovholder Marianne Houmøller fra Kirkernes Sociale Arbejde. Foto: Louis Schmidt-Lund. 

Marianne Houmøller kan kun ærgre sig over, at praktiske problemer har udskudt operation madspild i  
Houlkær-området. Men nu er projektet på plads og i gang.  Foto: Louis Schmidt-Lund. 
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Det var planen, at frivillighedsprojektet ”Vær med” som en del af sin indsats midt i september skulle uddele 
de første poser med overskudsmad fra dagligvarebutikker i Viborg i Houlkær-området. Projektet mod mad-
spild måtte desværre udskydes nogle uger.

- Vi løb ind i nogle praktiske problemer, kombineret med sygdom i forbindelse med organisationen. Da vi 
ville ordentlig i gang fra allerførste dag, valgte vi at udskyde første uddeling, siger Marianne Houmøller fra 
Kirkernes Sociale Arbejde (KSA) og tovholder i det lokale madspilds-projekt.

Nu blev de første poser uddelt den 28. oktober (efter redaktionens deadline), og i ugen inden efterårsferien 
var Marianne Houmøller fortrøstningsfuld.

- Vi har fået aftaler med 14 frivillige, og det er virkelig flot. Vi kan dog sagtens bruge flere, så der er flere at 
dele arbejdet ud på de fire gange om måneden. Man skal dog binde sig for mindst en gang om måneden, 
siger tovholderen.

Målet er stadig, at overskudsmad kan fordeles blandt omkring 30 personer/familier hver torsdag fra kælde-
ren under Odshøjvej 76. Antallet bliver selvfølge afhængig af, hvor meget butikkerne, som er med i aftalen, 
kan levere. Det kan også svinge fra uge til uge.

- Vi har aftaler med fire butikker lige nu, vi afventer desuden svar fra endnu fire butikker, som har vist 
interesse, og desuden skal vi have en snak med endnu en butik efter jul, oplyser Marianne Houmøller.

Lokaler fikset op
Siden Houlkær Nyt besøgte kælderen under Odshøjsvej 76 lige efter sommerferien, er der sket en del. Et 
stort lokale er blevet fikset op, så der er lidt hyggeligt ved de ugentlige maduddelinger. 

Projekt madspild i Houlkær 
blev lidt forsinket – men nu 
glæder overskudsmad i  
lokalområdet
De første poser med overskudsmad fra dagligvarebutikker skulle være uddelt midt i september. 
Praktiske årsager gav lidt forsinkelse.

Af Louis Schmidt-Lund

AKTUELT I OMRÅDET
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I et tilstødende lokale er fryser og køler, praktiske reoler, rullevogne og kølekasser på plads. Langtidshold-
bare produkter fylder allerede lidt op på hylderne, overskud fra en KSA-sommerlejr i fryseren.

- Det store lokale var lidt koldt og upersonligt, bare med opstilling af lange borde i midten. Vi har fået lidt 
møbler og ikke mindst anskaffet lidt kunst til væggene, så der er lidt mere hyggelige rammer ved madud-
delingerne, siger Marianne Houmøller.

Madspilds-projektet i Houlkær er inspireret af lignende ordninger i Aarhus og Hjørring. Afhængig af, hvor 
mange butikker der tilslutter sig og laver en aftale med ”Vær med”, så er håbet, at projektet i Viborg kan 
udbygges til områderne Vestervang og Ellekonebakken.

Sådan kommer du med
Hvis man har lidt overskud i hverdagen til at yde en frivillig indsats i madspilds-projektet i Houlkær, kan man 
skrive til: kontakt.ksa@gmail.com. Eller man kan ringe på telefon 5051 5263.

Opgaverne er blandt andet at afhente maden, pakke poserne og dele dem ud. Og ud over det frivillige 
arbejde er der også en anden side af projektet.

- Der er den sociale del, hvor folk får gavn af noget brugbart, som ellers blev smidt ud. Desuden er det til 
gavn for miljøet, når en ressource som mad ikke går unødigt til spilde, siger Marianne Houmøller.
Projektet får støtte fra Folkekirken via Samlede Menighedsplejer og Viborg Kommune.

Køleskabet bugnede forud for den første uddeling. 
Foto: Kirkernes Sociale Arbejde.

Masser af lækre råvarer.  
Foto: Kirkernes Sociale Arbejde

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

I aktivitetshuset Odshøjvej 2 B 

Julemarked 
  Søndag d. 28/11 
      Kl. 10-14 
 

 

Der kan købes dekorationer, strik, kort 
og mange andre spændende ting. 
 
Der sælges æbleskiver, gløgg, kaffe/te og 
sodavand. 

       I tombolaen  
har du chancen for at 
vinde en gevinst eller to. 

 

 Hvis du vil have en bod, 
kontakt Charlotte Lund 
tlf. 2460 3896 

 

Vi glæder os til at se dig  
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Kom til tirsdagscafe 
med Bydelsmødrene
Efter en længere corona-pause mødes vi igen til vores tirsdagscafé kl. 16 - 17.30 i aktivitetshuset, 
Odshøjvej 7 B.

Vi har lukket i skoleferier, sidste mødedag før jul er tirsdag d. 14 december hvor vi holder en lille jule-
afslutning.

Efter nytår ses vi igen tirsdag den 4. januar.

“Vi” er en flok nydanske og gammeldanske kvinder i alle aldre, som mødes og snakker og hygger og 
på den måde lærer forskellige kulturer at kende.

Nogle gange finder vi på noget sammen, en byvandring, et museumsbesøg eller vi får en interessant 
person til at komme og holde et oplæg.

Alle er velkomne! 
Kig ind til vores tirsdagscafé 
og få en kop kaffe eller the.

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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HOULKÆRSKOLEN

Houlkærskolen deltog i uge 37 på lige fod med alle andre institutioner i Viborg Kommune i emneugen 
”Grønne Sammen”, hvor der især var fokus på bæredygtighed og grøn omstilling. 

Kommunens 8. klasser indtog Tinghallen til en kæmpe showworkshop, hvor borgmester Ulrik Wilbek (V) 
bød velkommen til de unge mennesker, som han betegnede som ”Voices of tomorrow”. 

Arrangementet var sat i scene for at understrege vigtigheden af, at børn og unge har et medansvar for vo-
res klodes fremtid. Eleverne blev guidet gennem klimadebatten med humor - anført af tegneserietegneren 
Anders Morgenthaler og alvor og facts givet af Philip Hanh-Petersen, der arbejder som biodiversitets- og 
naturformidler. 

Deres indlæg gjorde eleverne i stand til at udarbejde memes, som på bedste og sjoveste vis skulle sætte 
elevernes aftryk på debatten. Disse memes kommer fremover til at præge bybilledet rundt i kommunen. 
Ligeledes var kommunens 6. klasses elever tænkt ind i Grønne Sammen-ugen. En dag skulle bruges på 
Energimuseet, hvor vores CO2-forbrug blev sat i centrum. Energimuseet satte fokus på Verdensmål 7 - 
Bæredygtig energi og verdensmål 12 - Ansvarlig produktion og forbrug. Eleverne arbejdede sig gennem 
tre workshops, som tilsammen udvidede deres mulighed for at træffe de rigtige valg i forhold til indkøb af 
forbrugsvarer, luksus og nødvendigheder, mens vi kastede et blik ind i fremtiden, og medtænkte, hvordan 
hverdagen måske kan se anderledes ud i f.eks. 2030.

Eleverne fra 0.-3. klasse blev også mødt med et frisk pust udefra. Sebastian Klein - kendt fra Ramasjang 
og mange børnebøger om dyr - indtog skolens gymnastiksal torsdag morgen. Har udførte han et gevaldigt 
show, hvor de yngste elever blev sat i gang med at tænke i forhold til at skabe gode forhold for alle dyr - 
også de irriterende og farlige som fluer, myg, ulve og tigre. Et brag af et show.

Ugens højdepunkt var åbent hus-arrangementet for alle med tilknytning til Houlkærskolen torsdag d. 16. 
sept. fra kl. 15.00-17.00. Og det blev nogle fantastiske timer, hvor Houlkærskolen i den grad sprudlede af 
liv og glade mennesker - ude som inde. 

På Houlkærskolen  
var man ”Grønne  
sammen” i uge 37
Af Tovholder Bente Bach 
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HOULKÆRSKOLEN

Der var livligt gang i alle boder, og der blev solgt alt fra udsmykkede taburetter, maracas-instrumenter, 
insekthoteller, forskellige slags kunst, gode syltede sager, grønne snegle, muffins, gode loppefund, nyttige 
genbrugsting, grøntsager, bæredygtig mad, street food, kaffe og hvad ved jeg… Oplevelserne blev under-
vejs krydret med flash mops, sang, musik, dans og catwalks.

Koordinatorerne for Grønne Sammen-ugen vil gerne sige tak til elever, personale og forældre for med stort 
engagement at gøre denne uge til noget særligt i Houlkærskolens historie. 

Også tak til de erhvervsdrivende i området for at betænke os med madvarer og andre materialer til ugen. 

Åbent hus for kommende skolebørn

Har I et barn, som skal starte i skole efter sommerferien?

Er I lidt I tvivl om, hvilken skole I skal vælge?

Så kan I møde op torsdag d. 25. november kl. 16.00 på Houlkærskolen.

Vi vil fortælle lidt om skolen og de pædagogiske værdier, vi arbejder efter. 

Vi går også på rundvisning, så I kan få et indtryk af vores rammer.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.
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Den 23. august mødtes 9. årgang på banegården og var spændte på den tur til Skagen, som vi havde 
ventet på i flere måneder. Corona havde desværre sat en stopper for turen i første omgang, men vi var så 
heldige, at turen alligevel blev til noget. 

Med tætpakkede tasker myldrede vi ind ad togdøren og fik placeret os i toget og forberedte os på en lang 
tur. Efter mange timer med snak, grin og kortspil ankom vi til Hulsig, hvor vi udforskede området ved vandet 
og feriecenterets forskellige faciliteter, da det endnu ikke var muligt at komme ind i hytterne. 

Efter vi havde indlogeret os i hytterne, lavede vi mad, hvorefter vi i fællesskab endnu en gang begav os 
rundt i området, til dagen nåede sin ende.

Næste dag stod den på tidlig morgenmad og lange gåture, hvor vi klassevis fik set Skagens natur og 
seværdigheder. Heriblandt Skagens tre fyr, Grenen, Skagens bunkermuseum og kunstmuseum. Da den 
lange vandretur var ovre, måtte vi opleve Skagens by, dens smukke gule huse og blå skær på egen hånd. 
Hen mod aftenen havde hver hytte fået bestilt aftensmad, hvorefter vi alle samledes ved Skagen Kirke. Så 
begyndte udmattelsen og trætheden at overmande os, og vi tog i samlet flok hjem. 

Efter den anden nats søvn kendte vi nu rutinerne og vågnede op til endnu en dag, hvor det gode vejr var 
med os. Denne dag bød på endnu en lang gåtur, denne gang til Råbjerg Mile. Turen endte med sand i både 
sko og hår, da vi havde brugt tiden på at springe rundt i klitterne. 

9. årgang på fantastisk 
lejrtur til Skagen

HOULKÆRSKOLEN

Af Cecilie og Naja. 9.a
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Efter den udmattende, men sjove tur, fik vi frit slag til at underholde os selv ved feriecenteret. På tværs af 
hele årgangen udnyttede vi igen stedets faciliteter, blandt andet minigolf, tennis og svømmehal. Lærerne 
tilbragte tid med os og arrangerede løbeture, badning i Kattegat og ture til stranden. Dagen blev afsluttet 
med oprydning og hygge på tværs af hytterne. 

Torsdag morgen stod vi op til en grå himmel og kølig vind. Vejret var ikke længere med os, men heldigvis 
var det også på tide at vende hjem. Oprydningen var overraskende hurtigt overstået, så ventetiden var lang 
og kold. Da toget endelig kom med sine lune kabiner, kunne vi læne os tilbage og nyde togturen, mens 
afstanden til Viborg og vore familier blev kortere. 

Til trods for, at det havde været en hyggelig tur, så man frem til igen at se sin familie. Turen har været en 
lærerig oplevelse og har helt sikkert bragt os tættere sammen, både som klasse, men også som årgang.  
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Lille Ida fra Houlkær risikerer ikke – mod sin vilje – at blive tvunget til at gå i skole i Rødding. Uanset hvor 
udfordret naboskolen i nord i øvrigt måtte blive på faldende elevtal i de kommende år.

Det var nok det mest konkrete politikerløfte, skolebestyrelserne på Houlkærskolen og Overlund Skole kun-
ne tage med sig hjem, da de først i oktober inviterede til skolevælgermøde på Viborg Gymnasium - i 
samarbejde med Initiativgruppen Houlkær.

- Om ikke andet så fik vi da byrådskandidaternes ord for, at Houlkærskolen og Overlund Skole hver for sig 
er bæredygtige enheder, hvor udfordringen ikke er manglende elever, men snarere at skolerne i øjeblikket 
er tæt på at være fyldt til bristepunktet.

En elev i Houlkær koster 
under det halve af en elev  
i Sparkær
- Det er ikke fair, erkendte politikerne på skolevælgermøde op til kommunalvalget,  men alligevel 
kvier de sig tilsyneladende ved at lukke skoler i landområderne for at skaffe flere penge til det 
samlede skolevæsen.

Politikerpanelet på Viborg Gymnasium bestod af Katrine Rohde, Venstre, Elo Nielsen, SF, Eva Pinnerup,  
Socialdemokratiet, Marianne Tøttrup, Radikale Venstre, Leo Nørgaard, Nye Borgerlige, Frederik Gothenborg  
Jacobsen, Liberal Alliance, Eva Kornum, Kristendemokraterne, Asbjørn Sennels, Det Konservative Folkeparti,  
Aksel Rosager Johansen, Enhedslisten, Morten Thaarup, Dansk Folkeparti og Didde Krabbe Johannesen,  
Alternativet. Kun to af de 11 sidder i øjeblikket i Viborg Byråd. 

AKTUELT I OMRÅDET

Af Kim Juhl Andersen
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- Og så hørte vi vel også politikerne erkende, at det i bund og grund ikke er fair, at en elev på de store 
Viborg-skoler ”kun” koster kommunen cirka 40.000 kroner om året, mens en elev i Sparkær til sammen-
ligning koster omkring 85.000 kroner.

- De tal har jeg selv – uden større held – forsøgt at fremskaffe i forvaltningen, men nu er de tilsyneladende 
helt officielle, og det giver os – alt andet lige - et bedre grundlag for de kommende års debat om kommu-
nens skolestruktur, vurderer skolebestyrelsesformand på Houlkærskolen, Thomas Linde-Bech, oven på 
skolevælgermødet på gymnasiet.

Udfordret skolevæsen
At det overhovedet kan komme i spil at flytte elever fra Houlkær og Overlund til naboskolerne i Rødding og 
Bruunshaab, vil mange i lokalområdet nok umiddelbart affeje som et fantasifoster.

- Men hvad ligger der så i politikernes og forvaltningens ideer om ændrede skoledistrikter? blev de 11 
repræsenterede byrådskandidater i flere omgange spurgt til på vælgermødet i Houlkær. 

Mere fleksible skoledistrikter synes nemlig her på tærsklen til en ny byrådsperiode at være politikernes 
bedste svar på en situation, hvor kommunens skolevæsen inden for de kommende år står til at miste om-
kring 1000 elever - og dermed rundt regnet 50 millioner kroner i tilskud fra staten. 

- Det handler kort fortalt om at få optimeret klassestørrelserne. Ikke her i Houlkær og Overlund, hvor der 
i forvejen er mange elever i klasserne, men i højere grad i et landområde som Østfjends, lød det således 
blandt andet fra SF’s Elo Nielsen. 

Deciderede skolelukninger var der i panelet ikke den store stemning for – til trods for at det måske netop 
i et byområde som Viborg Øst ville have været relativt omkostningsfrit at signalere den slags på et vælger-
møde.

Kun tre forsigtige hænder – fra den konservative Asbjørn Sennels, fra Enhedslistens Aksel Rosager Johan-
sen og fra socialdemokraten Eva Pinnerup – blev rakt i vejret, da politikerne ved håndsoprækning blev bedt 
om at tilkendegive deres holdning til skolelukninger.

Og samme Eva Pinnerup bemærkede endda i samme åndedrag, at hun personligt har svært ved at se, 
hvordan der i den kommende byrådsperiode skulle kunne skabes flertal for at lukke skoler.

- Derfor bliver vi i stedet nødt til at gøre noget drastisk ved skoledistriktsstrukturen, lød hendes analyse.

Småt med ”topkandidater”
I skolebestyrelserne på Houlkærskolen og Overlund Skole havde de måske nok på forhånd forventet, at 
politikerne ville være lidt mere åbne over for at tale om skolelukninger – i en situation hvor en skoleelev 
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på landet koster kommunen mere end dobbelt så meget som en elev på en af de store byskoler i Viborg.
- Det er fint nok, at politikerne så tydeligt melder ud, at ”vi skal holde liv i vores små skoler”. De glemmer 
bare at sætte tal på, hvor minimumsgrænsen så ligger for, hvor lidt kommunen er klar til at bruge på en 
årselev i Houlkær eller Overlund.

- Efter vores opfattelse er vi allerede ved at have nået den minimumsgrænse, bemærker skolebestyrelses-
medlem på Overlund Skole, Dennis Kirkegaard.

Generelt var de to skolebestyrelser en smule skuffede over, at partierne ikke i højere grad havde prioriteret 
at sende deres ”topkandidater” til skole-vælgermøde i Houlkær.

Kun to af politikerne i panelet, Eva Pinnerup (S) og Elo Nielsen (SF), har i dag sæde i byrådet.

- Og sagt med al respekt for de kandidater, der dukkede op, så var nok lige i underkanten af, hvad vi havde 
forventet, når vi nu taler om så vigtigt et område som skoleområdet, erklærer Thomas Linde-Bech fra 
skolebestyrelsen på Houlkærskolen.

Selve fremmødet til vælgermødet kunne arrangørerne også godt have ønsket sig større. Begge skolebesty-
relser havde op til mødet gjort et stort benarbejde for at mobilisere forældrene på deres respektive skoler.
- Så det skal da ingen hemmelighed være, at vi gerne havde set to-tre gange så mange som de knap 100, 
der mødte op, nævner vælgermødets ordstyrer, næstformand i skolebestyrelsen på Houlkærskolen, Peder 
Toft.

Ditte Lundsgaard og Dennis Kirkegaard fra skolebestyrelsen på Overlund Skole skynder sig i samme forbin-
delse at indrømme, at det nok især var forældre og personale fra Overlund, der glimrede ved deres fravær. 

Sammenlignet med så mange andre vælgermøder var skolevælgermødet på Viborg Gymnasium slet ikke så dårligt 
besøgt – men de to skolebestyrelser bag arrangementet havde nu alligevel gerne set to-tre gange så mange 
deltagere. Specielt fremmødet fra Overlund kunne godt have været større, noterer Ditte Lundsgaard og Dennis 
Kirkegaard fra skolebestyrelsen på Overlund Skole. 
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- Tilslutningen fra Houlkær var tydeligvis langt større, end den var fra Overlund. Til trods for at vi har været 
rundt i alle klasser for at gøre reklame for arrangementet. Og det er vi naturligvis en smule ærgerlige over, 
når emnet nu i virkeligheden er så vigtigt for os alle, lyder det fra de to skolebestyrelsesmedlemmer.

Samarbejde peger fremad
Skuffende fremmøde eller ej, så er der i begge skolebestyrelser efter vælgermødet enighed om, at der også 
i fremtiden er basis for at snakke sammen på tværs af Randersvej.

- Og i Overlund siger vi i hvert fald uden tøven ”Ja”, hvis vi en anden gang bliver inviteret med til et tilsva-
rende arrangement.

- Det har i processen op til vælgermødet været meget inspirerende for os at opleve, hvor stærk en spiller 
Initiativgruppen Houlkær er i lokalområdet, og hvordan man i det hele taget i Houlkær har tradition for at 
arbejde sammen på tværs. Det kan vi helt klart godt lære noget af i Overlund, noterer Ditte Lundsgaard og 
Dennis Kirkegaard.

Fra begge skolebestyrelser lyder der samtidig uforbeholden ros til Viborg Gymnasium – og ikke mindst til 
rektor Lene Klemensen Gade.

- Lige fra den allerførste kontakt har det været ty-
deligt, at gymnasiet gerne vil være en aktiv med-
spiller i lokalområdet. Og at gymnasiet gerne stiller 
sine faciliteter til rådighed, når vi fra lokalt hold 
henvender os.
- Den store imødekommenhed gør vi helt klart 
gerne brug af en anden gang. Og ikke mindst når 
det drejer sig om fællesarrangementer for Houlkær 
og Overlund, så er Viborg Gymnasium jo også et 
oplagt sted at mødes, noterer Thomas Linde-Bech 
og Peder Toft fra skolebestyrelsen i Houlkær.

Hvad sker der  

i Houlkær?

Følg med på Facebooksiden  

”Os i Houlkær” og på hjemmesiden  

www.houlkaerportalen.dk
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Solen skinnede fra en flot sensommerhimmel, da Overlund Tennisklub i starten af september måned 
indviede sin nyanlagte tennisbane. Det blev markeret ved, at formanden for Viborg Kommunes kultur- og 
fritidsudvalg, socialdemokraten Mads Panny, klippede det røde bånd over, så der blev fri adgang til banen.
Klubben havde inviteret nøglepersoner i arbejdet med at få etableret den nye bane, klubbens sponsorer 
og dens medlemmer, til en festligholdelse af det første af flere skridt i udviklingen af tennissporten øst for 
søerne og i hele Viborg.

Formanden for Overlund Tennisklub, Henrik Sommer, bød velkommen og beskrev hvorledes, klubben har 
udviklet sig i løbet af de seneste to år, og et af de vigtige mål er nu nået med den nye bane. Der er yderli-
gere planer om anlæggelse af lysanlæg ved tennisbanerne, som kommunen har givet støtte til, og resten 
af finansieringen har klubben rejst igennem sponsorer. Der er desuden et projekt omkring en hal med to 
indendørs tennisbaner er også på vej i samarbejde med Houlkærhallen.

Ny tennisbane indviet og 
klar til nye medlemmer

Formanden for Viborg Kommunes kultur- og fritidsudvalg, Mads Panny, klipper snoren over,  
mens formanden for Overlund Tennisklub nøje følger med og glæder sig over den nye tennisbane.

AKTUELT I OMRÅDET
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Mads Panny kom i sin tale ind på, hvorledes det blev til virkelighed for Overlund Tennisklub, at man nu kan 
samle sine aktiviteter i det smukke grønne område ved Houlkærhallen.

Indtil i år rådede klubben over to tennisbaner ved siden af Overlundhallen og to baner på anlægget ved 
Houlkærhallen. Men da Overlunds nye skole, Lysningen, havde behov for mere plads til sportsbaner, greb 
både Overlund Tennisklub og kommunen muligheden for at slå to fluer med et smæk. 

Tennisbanerne i Overlund gav plads for de kommende idrætsbaner, og kommunen har nu, som første 
halvdel af aftalen, etableret en tennisbane ved tennisklubbens klubhus i Houlkær, hvor klubben i forvejen 
råder over to tennisbaner. 

Mads Panny understregede vigtigheden af at skabe gode rammer for tennissporten, der hermed kan 
tiltrække både unge og ældre. Især det sociale samvær i gode rammer er et vigtigt element.

Herefter klippede Mads Panny det røde bånd over til indgangen til den nye bane og skiftede derefter resolut 
til tennistøj og spillede på den nye bane sammen med medlemmer fra klubben. Hermed afslørede forman-
den for kultur- og fritidsudvalget, at han er en habil tennisspiller.

Banen hedder ”10-4” opkaldt efter byggecentret 10-4, der har sponseret fliserne, som klubbens medlem-
mer har lagt rundt om klubhuset. 

Til foråret vil banerne stå klar til at modtage både gamle og nye tennisspillere. Mere herom i de næste 
numre af Houlkær Nyt.

AKTUELT I OMRÅDET

Banen blev indviet ved, at Mads Panny spillede lidt tennis med 
nogle af klubbens medlemmer. Fra venstre formand Henrik 
Sommer, Mads Panny, Poul Erik Lærke og Ole Brok.

Mange af tennisklubbens medlemmer var mødt op for at 
fejre åbningen af den nye tennisbane i Houlkær.
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Et ensartet og velplejet græsareal er i løbet af nogle år ændret til et mere vildt 
udseende med stier. Det har givet beoerne langt mere lyst til at gå tur i området 
ved Houlkærparken, fortæller Anja Kristensen, ledende ejendomsfunktionær og 
anlægsgartner i BoligViborg.  Foto: Louis Schmidt-Lund

Et lommepengeprojekt for området unge førte i foråret til dette insekthotel. Det virker efter hensigten, for allerede i 
år har det summet med mange forskellige insekter på solrige dage.  Foto: Louis Schmidt-Lund.

42
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Det er dejligt at have udsigt til noget pænt fra sin bolig, eksempelvis græsplæner og velholdte bede og 
beplantning. Det kan dog også blive for pænt, sådan lidt at man da ikke går på græsset.

Det begyndte Bolig Viborg så småt at lave om på i afdelingen Houlkærparken ved Skaldehøjvej for fem år 
siden, så nu er de friserede arealer udskiftet med noget mere vildt, altså grønt på en naturlig måde.

Når man kommer forbi den første række lejligheder, falder blikket på et område, der her i efteråret mere 
ligner noget uhøstet græs. Der er dog gennem arealet trimmede stier, som faktisk indbyder til, at man kan 
gå en tur og udforske ”vildnisset”. 

Det er i de lidt afvisnede arealer også tydeligt, at der i de forrige måneder har været naturligt forekomne 
blomster, som i de mest blomstrende perioder giver et langt mere indbydende udtryk, både fra lejligheder-
ne og når man går tur i området.

- Ud over at vi plejer området mere på naturens præmisser, så har det faktisk også været hensigten, så vi 
er meget glade for, at afdelingsbestyrelsen og beboerne var med på vores ideer fra begyndelsen, siger Anja 
Kristensen, ledende afdelingsfunktionær med en baggrund som anlægsgartner.

Insekthotel og kvashegn
En tur i Houlkærparken viser også, at der er tyndet kraftigt ud i beplantning som læbælter. Det har givet 
beboerne mere lys, og det fremmer også vækst og tæthed i underskoven. 

Også her er det både godt for biodiversitet og øjet. Ikke mindst når boligforeningens naturplejere ikke kan 
dy sig for at strø gavmildt ud med blomsterfrø de rette steder.

- Vi har et par gange haft nogle friske drenge og piger involveret i lommepenge-projekter. For tre år siden 
plantede de 400 vildt-venlige planter, og i dette forår har endnu en flok vakse unge givet en hånd med ved 
at bygge et fint insekthotel. Siden har forskellige bier og andre insekter summet lystigt omkring på solfyldte 
dage, fortæller Anja Kristensen.

Houlkærparken er grøn  
på en mere naturlig måde
Et flerårigt projekt hos Bolig Viborg har gjort grønne arealer mere vilde, og beboerne bruger  
områderne mere end før.

Af Louis Schmidt-Lund
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Større sten og efterladte træstammer skaber også grobund for både 
naturligt forekommende blomster og dyrelivet i Houlkærparken. 
Biodiversiteten sparer også 200 liter diesel årligt, som en traktorklipper 
skulle bruge til at pleje 5000 kvadratmeter. Foto: Louis Schmidt-Lund.

De grønne ansatte i Anja Kristensens team har både plantet 
nyt og tyndet ud i eksisterende læbælter. Sidstnævnte har 

betyder, at beboerne får mere lys og det samme gør skov-
bundet. Det er den flotte sneboldbusk et godt eksempel på. 

Foto: Louis Schmidt-Lund.
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I foråret blev der også samlet små kampesten og efterladt ”brænde” til insekter med hang til råddent træ 
og solvarme sten. Kvas bliver også samlet i hegn, til stor fornøjelse for dyrelivet.

- Vi kan desuden se spor fra flere smådyr i området, men også stigende aktivitet fra dyr som pindsvin, hare 
og ræv, fortæller Anja Kristensen.

Bortset fra, at den plejede natur i boligafdelingen er blevet mere vild, så har det også gavnet miljøet. En 
traktorklipper skal bruge 8,5 liter diesel i timen, når der klippes græs. Ved omlægning af 20 procent af 
arealerne i Houlkærparken til uklippet græs med stier, svarende til 5000 kvadratmeter, er miljøet sparet for 
et forbrug af knap 200 liter diesel om året.

Erfaringer bruges andre steder
- Vi har prøvet en masse ting af i Houlkærparken, og erfaringerne kan vi nu bruge i andre afdelinger. Der 
er selvfølgelig nogle andre forudsætninger, fordi afdelingerne er forskellige, men mange ting kan vi bruge i 
den daglige drift. Vi er allerede i gang med at kigge på forskellige ting i Houlkærvænget og Nørresøparken 
ved Søbakken, siger Anja Kristensen.

Erfaringerne kommer også til gavn ved nybyggerier, eksempelvis i Arnbjerg. Det er også sket ved Camp 
East ved Houlkærcentret, hvor de grønne arealer også bliver med blomster. Det koster ikke meget ekstra 
på den lange bane, selv om det er planen, at der skal ske en udvidelse.

- Houlkærparken har været en utrolig lærerig proces i forhold til at ændre den daglige drift, men også ved 
at der hele tiden sker en naturlig udvikling i biodiversiteten. Vi kan kun opfordre til, at man går en tur i 
området, hvis man skulle få lyst, siger Anja Kristensen.

AKTUELT I OMRÅDET

Erfaringerne fra Houlkærparken bruges allerede andre steder i BoligViborg. Her er det Camp East ved Houlkær- 
centret, hvor nybyggeriet ikke kun får grønt græs. På de brune områder vil der til foråret vælte op med blomster.  
Foto: Louis Schmidt-Lund.
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Jeg har en god kollega, der har et par småbørn. De har det med at miste koncentrationen, når de skal spise 
morgenmad. Men det findes der råd for. De får nemlig læst højt af en bog, som mor har haft med hjem fra 
biblioteket. Så er der da lydhørhed og ingen slagsmål så længe…

Men nu er det jo ikke alle, der har en mor, som arbejder på biblioteket. Derfor har jeg fundet nogle forslag 
til julekalenderhistorier, som egner sig utrolig godt til højtlæsning. Og de er alle med garanti på 24 kapitler. 
Tidspunktet for højtlæsning kan være om morgenen, når man kommer hjem fra skole og arbejde, eller lige 
inden sengetid. Måske kan man gøre det samtidig med, at kalenderlyset brænder – det er da hyggeligt!! 

”Jagten på den forsvundne julestjerne” af Bent Faurby
En spændende historie om nissebørnene Nisselas og Nisseline, der må ud på en farefuld færd for at skaffe 
landsbykirkens stjålne guldjulestjerne tilbage. Det er de onde skovnisser, Grumserne, der har stjålet den. 
Nisserne låner bedstefars tryllehue, som også viser sig at blive en stor hjælp på den farefulde færd.

”Olympia i Underbyen” af Benni Bødker
Vi møder pigen Olympia, som skal hjælpe nisserne fra Underbyen. Byen gemmer på hemmeligheder, 
drager og en hemmelig skat, eller det siger nissen Leo i hvert fald. Han er pludselig flyttet ind på Olympias 
værelse, og Børnetelefonen kan ikke hjælpe, så Olympia må selv i gang.

”Troldeliv: Julekalenderbogen” af Sissel Bøe
Bogen i 26(!) kapitler handler om troldene Pajko og Paja, samt den vrede Nisse Nik. Vil det lykkes dem at 
få sat nisseskik på den nye generation af mennesker, som vil lave Kildegården om til en garage og et lager? 
Det eneste håb er pigen Sofie, der elsker dyr og glæder sig til de små rim, som gårdnissen plejer at skrive 
til hende hver dag i december.

”Mig og bedstefar – og så Nisse Pok” af Ole Lund Kirkegaard
Vi hører om en dreng, der hvert år tilbringer december måned hos bedstefar på landet. Drengen fortæller 
selv historien om nissen, der flytter ind på gården. Det er en rigtig drillenisse, og vi hører om nissens påfund 
dag for dag frem til juleaften, men også om dagligdagen på gården og om bedstefars historier, der heller 
ikke er kedelige. 

Tæl ned til jul  
med en hyggelig  
kalenderbog
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”Priks juleeventyr” af Thomas Winding
Kongen og dronningen sender pigen Prik ud for at finde en helt ny måde at holde jul på. De foreslår, at hun 
skal spørge nisserne. På sin rejse møder Prik forskellige udgaver af nissen, som enten ikke vil tale om jul 
eller driller hende. Til sidst får Prik dog hjælp på sin lange rejse, hvor hun igen får julens kilde til at springe, 
og det atter bliver jul på slottet.

”Nissernes julekalenderhistorie” af Ingo Milton
Asta opdager 1. december, at hun har en særlig evne: hun kan se nisser. Hun møder nisserne Humpe og 
Clara, og de fortæller Asta, at de har store problemer. Der er nemlig ingen mennesker, der længere kan se 
dem. Hvis en nisse ikke bliver set af et menneske, bliver den syg og forsvinder langsomt fra verden. Asta 
bestemmer sig for at hjælpe nisserne, men når hun det mon, inden det bliver jul?

”Ole Lund Kirkegaards Kikkebakke Boligby” af Kasper Hoff
Kender man Jullerup Færgeby og Vinterby Øster fra 1970’erne, så kender man måske også Kikkebakke 
Boligby. Børnene Freddy og Berta bor i huset Kikkebakke med deres opfinderfar, og en mor, der elsker dyr. 
Vi møder også sure Gniske, fru Vivaldi, der laver spaghetti, hr. Sommer, der i sin fritid er verdens stærkeste 
mand, gadefejeren, købmanden m.fl. Der er ikke overvældende meget jul i bogen, men den slutter dog af 
med, at der holdes en glad juleaften d. 24. dec.

Bøgerne kan lånes på biblioteket eller på e-reolen. Rigtig god læselyst.

Glædelig jul til alle fra Houlkær Bibliotek

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

TRÆLAST - BYGGECENTER - PROFFCENTER
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Som noget nyt er det i samarbejde med VUC Viborg blevet muligt at etablere FVU-undervisning (Forbere-
dende Voksen Undervisning) her i Houlkær. Før sommerferien blev alle beboere i Houlkærvænget således 
opfordret til at komme til informationsmøde omkring muligheden for at opstarte undervisningshold i dansk, 
matematik, engelsk og it. Og udsigten til at kunne modtage danskundervisning tæt på bopælen lokkede en 
del af de tosprogede beboere til. 

Det resulterede i, at vi i august kunne starte et hold på 10 forventningsfulde og motiverede kvinder op. De 
mødes nu hver tirsdag og onsdag aften i Houlkærvængets aktivitetshus sammen med en kyndig underviser 
fra VUC, som hjælper dem hver især til at blive klogere på det danske sprog. 

10 forventningsfulde  
og motiverede kvinder  
til voksen-undervisning  
i Houlkær

AKTUELT I OMRÅDET



50

AKTUELT I OMRÅDET

Forløbet strækker sig over knap fire måneder og afsluttes således i starten af december. Til den tid vil de 
med sikkerhed alle have rykket sig og har forhåbentlig også mod på at fortsætte deres rejse. 
Desværre var der ikke i første omgang tilstrækkelig interesse til at kunne oprette undervisningshold i ma-
tematik, engelsk og it. Der skal hermed lyde en klar opfordring til at henvende sig, hvis det har interesse. 
Tilbuddene er for alle voksne, og vi har en fælles interesse i at nå ud til så mange voksne med undervis-
ningsbehov som muligt. 

Niveauet fastsættes efter holdets og den enkeltes behov og udgangspunkt. Til gengæld har en god hånd-
fuld beboere allerede vist interesse for, at der startes et nyt danskhold op med undervisning om eftermid-
dagen (kl. 14-16). Det sætter vi i søen, så snart der er deltagere nok, forhåbentlig i starten af det nye år.

Kontakt: Sofie Fiil Hjorth, tlf. 2088 6820, 
Boligselskabernes Fællessekretariat
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Julehjælp
December nærmer sig med alt, hvad det indebærer - også af udgifter!
Også i år vil der være mulighed for at søge julehjælp fra Houlkær Sogns Menighedspleje.
Vores julehjælp er et tilbud til økonomisk trængte familier i Houlkær sogn med børn under 18 år.

Skemaer til ansøgning kan hentes i kirken i åbningstiden fra tirsdag den 16. november.
Vi skal have det udfyldte skema tilbage senest onsdag den 1. dec. kl. 12.00.

Houlkær Sogns Menighedspleje
For snart et år siden, da corona havde lukket meget ned, blev Houlkær Sogns Menighedspleje dannet. 
Formålet var først og fremmest at sikre uddelingen af julehjælp til børnefamilier i Houlkær - og det er stadig 
vores største indsatsområde, men økonomiske problemer og ensomhed findes jo hele året!
Kunne du tænke dig at bidrage til arbejdet, vil vi sælge forskellige ting i kirken fra lørdag før 1. søndag i 
advent og frem til jul.
Der er også en fast indsamlingsbøsse i kirken, og præster og personale tager med glæde imod kuverter, 
men fordi vi nu er en rigtig menighedspleje, kan man få skattefradrag for sit bidrag. 
Vejledning kan fås ved at ringe eller skrive til Samvirkende Menighedsplejer. 
Det er VIGTIGT at oplyse, at pengene skal gå til menighedsplejen i Houlkær Sogn.

Samvirkende Menighedsplejer 36 46 66 66
smp@menighedsplejer.dk 

Lotte Martin Jensen 
Formand

Aktuelt fra  
Houlkær Kirke

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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ARRANGEMENTER

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 rigtig mange men-
neskers hjem. 

Vi skal høre udvalgte tekster fra Møllehaves forfatterskab, og vi skal synge nogle af hans mange sange. 
Organist Maja Simonsen spiller, og sognepræst Kristine Jersin læser. 

LØRDAG D. 27. NOVEMBER KL. 12.30
ADVENTSFEST
Der vil være mulighed for at handle hos nørklegruppen. Vi spiser en dejlig middag, og efterfølgende lytter vi 
til en julefortælling. Vi slutter af med æbleskiver og kaffe/te. Det koster 30 kr. at deltage.
Husk tilmelding til middagen senest fredag d. 19. november kl. 12.00 til sognemedhjælper Hanne Flyvholm.
Kirkebil kan bestilles senest d. 26. november kl. 10.00 på tlf.: 42 83 40 27

SØNDAG D. 28. NOVEMBER KL. 10.30
FØRSTE SØNDAG I ADVENT
Traditionen tro bæres lyset ind af Houlkærs grønne pigespejdere, og adventskransens første lys tændes 
under sang. Sådan indledes juletiden på bedste vis med en hyggelig gudstjeneste for hele familien på den 
første advents søndag. 

SØNDAG D. 5. DECEMBER KL. 10.30
DE NI LÆSNINGER
De ni læsninger forbereder os til juletiden gennem veksling mellem 
bibellæsninger og musik.
Dette år opføres mellem læsningerne ”Da lyset kom til verden”. En ju-
lesuite skrevet af den viborgensiske komponist Søren Birch. Sangene 
er bearbejdelser af ældre salmemelodier og nyskrevne melodier. Mu-
sikken er skrevet for pigekor og harpe. 
Houlkær Kirkes pigekor samarbejder i denne anledning med Viborg 
Domkirkes Ungdomskor, og de vil sammen med harpenist Joost 
Schelling og de to korledere Jette Haslund Birch og Maja Simonsen 
opføre den dejlige julemusik.
Læsningerne forestås af nogle af kirkens mange frivillige, og Kristine Jersin er liturg. 
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FREDAG D. 10. DECEMBER KL. 17.30
LUCIAAFTEN
Hør og se det traditionelle og stemningsfulde luciaoptog i Houlkær Kirke oplyst af levende lys. Houlkær Kir-
kes pigekor står for luciaoptog og sang i kirken. Efterfølgende er der æbleskiver og gløgg/kaffe/saftevand i 
sognelokalerne. Her vil der også være mulighed for at vinde fine gevinster i amerikansk lotteri.

ONSDAG D. 15. DECEMBER KL. 19.00
SYNG JULEN IND
Kom og syng julen ind sammen med Viborgkoret og Houlkær Kirkes 
Pige- og Voksenkor. En god lejlighed til at finde den indre sangfugl 
frem og lade julestemningen sprede sig med nogle af de mange dejli-
ge julesange og salmer. Der vil også være en julefortælling undervejs.

JULEAFTEN I HOULKÆR KIRKE
Juleaften begynder i kirken med juleevangeliet og alle de dejlige jule-
salmer. Og i år bliver der rig mulighed for at finde en gudstjeneste, der 
passer jer – der bliver hele fire af slagsen at vælge imellem.
Familiejul kl. 11.00
Vi tager traditionen op igen med at mødes til julegudstjeneste i bør-
nehøjde tidligt på dagen. Her er der plads til selv de mindste. Og efter 
gudstjenesten er der risengrød til alle. 
Om eftermiddagen er der julegudstjenester på følgende tidspunkter: 
Julegudstjeneste kl. 13.00 ved Kristine Jersin
Julegudstjeneste kl. 14.15 ved Kristine Jersin
Julegudstjeneste kl. 15.30 ved Lotte Martin Jensen

JULEAFTEN I FÆLLESSKAB
Fredag d. 24. december kl. 18.00 i Houlkær Kirke
Har du lyst til julemiddag i et hyggeligt fællesskab, så arrangerer 
Kirkernes Sociale Arbejde Viborg i år juleaften i Houlkær Kirke. 
Prisen for middagen er 50 kroner. 
For yderligere oplysning og tilmelding kontakt Marianne Houmøller 
på tlf.: 50 51 52 63 eller kontakt.ksa@gmail.com

FREDAG D. 31. DECEMBER KL. 22.00
NYTÅRSAFTEN
Kunne du tænke dig at runde 2021 af sammen med nogle andre over en kop kaffe inden gudstjenesten 
kl. 23.00? Så har du chancen kl. 22.00 i våbenhuset.
Der er selvfølgelig lidt lækker til kaffen.
Lotte Martin Jensen er traditionen tro præst denne aften.
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ONSDAG D. 5. JANUAR KL. 17.00
HELLIGTREKONGERS VANDRING
Familiegudstjeneste i skumringen. Vi følger i de hellige tre kongers 
fodspor med stjernen til at lede vores vej. Vandringen går rundt om 
kirken – til Betlehem og hjem igen. 
Gudstjenesten slutter i kirken, hvorfra vi sendes ud til endnu et år 
under Guds velsignelse. Husk at klæde jer varmt på!

TORSDAG D. 20. JANUAR KL. 14.30
SOGNEEFTERMIDDAGE
I skrivende stund er aftalerne endnu ikke på plads for det nye år. Men derfor kan I godt sætte kryds i 
kalenderen! Omtale følger på hjemmeside og i ugepressen.

ONSDAG D. 26. JANUAR 2022 KL. 19.30
HVORFOR SKREV LUTHER SALMER – OG HVAD SKAL VI MED DEM I DAG?
I salmebogens forfatterregister står der kort og godt om Martin Luther (1483-1546): ”Professor i teologi i 
Wittenberg, kirkens reformator” – for det er sådan, de fleste kender ham. Hovedkraften bag en ny, kritisk 
gennemtænkning af kristendommen med den konsekvens, at kirken måtte forandres. Men det er i nogen 
grad overset, at Martin Luther som en del af reformationen genskabte menighedssangen i kirken – blandt 
andet gennem de salmer, han selv skrev med et ganske bestemt sigte: at indsynge den nye evangeliske 
kristendom. Luthers salmer er fortsat i brug – 21 af Salmebogens salmer står i hans navn – og Luthers 
salmer er måske den mest levende del af reformationen, vi har. Ikke mindst derfor er de værd at synge og 
fordybe sig i. Foredraget vil præsentere Luther som salmedigter, salmesangens funktion i den lutherske 
kirke og forme sig som en (gen)opdagelsesrejse ind i centrum af den evangeliske salme.
Organist Maja Simonsen medvirker. 
Arrangementet er det første af tre arrangementer. De andre to afholdes:
Onsdag d. 9. februar 2022 kl. 19,30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79
Fra Aandelige Sjunge-Kor til Forordnet Psalme-Bog om Thomas Kingos salmedigtning
Onsdag d. 2. marts 2022 kl. 19.30 i Sortebrødre Kirke, Store Sct. Mikkelsgade 12
Troens dyrebare hjertesmykke - Brorson og hans salmer

JØRGEN KJÆRGAARD
Stiftskonsulent i salme- og gudstjenestepraksis i Aalborg Stift. Lektor i liturgi og 
hymnologi ved Vestervig Kirkemusikskole, samt adjungeret professor i salme- og 
kirkehistorie ved Aarhus Universitet. Sognepræst 1985-2009. Medarbejder ved 
den autoriserede oversættelse af Bibelen 1986-92. Medlem af Salmebogskom-
missionen 1993-2002. Han har beskæftiget sig med salmedigtning og salmebrug 
både professionelt og videnskabeligt, bl.a. som ekstern lektor ved det teologiske 
fakultet på Aarhus Universitet og som underviser i liturgi og salmekundskab ved 
Nordjysk Musikkonservatorium, Vestervig Kirkemusikskole og på Præstehøjskolen. 



55

HOULKÆR KIRKE

Tillige har han skrevet en række artikler om salmer og salmebøger, og han er forfatter til debatbogen Du 
blandt vore lovsange bor – hvad skal den danske folkekirke synge i det 21. århundrede? og tobindsværket: 
Salmehåndbog I-II.

TORSDAG D. 17. FEBRUAR KL. 14.30
SOGNEEFTERMIDDAGE
I skrivende stund er aftalerne endnu ikke på plads for det nye år. Men derfor kan I godt sætte kryds i 
kalenderen! Omtale følger på hjemmeside og i ugepressen.

SØNDAG D. 27. FEBRUAR KL. 10.30
FASTELAVN
Fastelavnsgudstjeneste for hele familien. 
Børnene er mere end velkomne til at møde i udklædning. 
Årets konfirmander er med til at planlægge gudstjenesten og 
udsmykke kirkerummet i dagens anledning.
Efter gudstjenesten byder Houlkærs grønne pigespejdere alle 
velkomne til tøndeslagning og fastelavnsboller i kirkens kælder. 

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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KONCERTER

TORSDAG D. 2. DECEMBER KL. 19.30
ADVENTSKONCERT MED VOCALIA
Vocalia synger adventstiden ind med smukke og 
sjove indslag fra kendte jule- og adventsklassikere. 
Der vil være en voldsom trængsel af danske jule-
sange, englesang fra engelske katedraler og et 
lønligt håb om Frost og snedrys fra Amerika. 
Vocalia er et aktivt og engageret kor bestående af 
sopraner og alter. Det blev stiftet i 2015 og hører 
til i Viborg. Koret består af dygtige og sangglade 
kvinder. For nogle er Vocalia deres første kor, mens de fleste er meget erfarne korsangere. Koret ledes af 
Uffe Munkgaard.
Koret synger både a cappella og med klaverakkompagnement, og koret har et stort repertoire i mange 
forskellige stilarter fra renæssance, klassisk, danske sange og helt frem til pop og jazz.
Fri entré.

LØRDAG D. 15. JANUAR KL. 15.00
NYTÅRSKONCERT
Traditionen tro vil VoxBox og Sing4Fun synge til 
den festlige nytårskoncert i Houlkær Kirke - kom i 
god tid, da der plejer at være mange publikummer. 
Dørene åbner en halv time før.
Sing4Fun, der er under ledelse af Anders Hjorth 
Nielsen, består af ca. 40 mænd og kvinder. 
Repertoiret er rytmiske sange – alt fra pop og til 
jazz. 
VoxBox er ligeledes et rytmisk koncertkor fra Viborg. Det består af 27 fantastiske sangerinder og ledes af 
Pavlina Salehi og Anders Hjorth Nielsen. Repertoiret er moderne popsange i op til 6-stemmige arrange-
menter. 
Begge kor vil både synge sammen og hver for sig - og glæder sig rigtig meget til at synge året ind i Houlkær 
Kirke. 
Undervejs vil kirkens organist Maja Simonsen spille lidt festligt musik på orglet. I pausen vil vi ønske hinan-
den godt nytår med kransekage og bobler.
Entré 20 kr.
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SØNDAG D. 6. FEBRUAR KL. 15.00
MESTERVÆRKER MED CEPIA DUO
Cepia Duo har udover en lang række koncerter 
med kammermusik optrådt med dansere og billed-
kunstnere. Begge musikere har lang international 
erfaring fra professionelle ensembler og symfoni-
orkestre. Koncerten har var planlagt i 2021, men 
afvikles nu i 2022.
Musik af Beethoven, Arvo Pärt, Chopin, Grieg samt 
en af Bachs Cellosuiter. Muriel Cellier - cello, David 
Strong - klaver.
Muriel Cellier er født i Lyon i 1978, og har studeret cello i Paris og London. Muriel har spillet med mange 
orkestre og ensembler, bl.a. The Jerusalem International Orchestra, Cannes Chamber Orchestra, Opera 
Orkestret i Nice og Odense Symfoniorkester. 
David Strong er født i West Yorkshire, England, i 1964. Han studerede på Royal Northern College of Music, 
Manchester, hvor han fik The Professional Performers Diploma i 1988.
Siden han flyttede til Danmark i 1990, har han etableret sig som en af landets travleste og mest alsidige pianister.

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 vinterferie.

STJERNESTUND FOR BØRN OG ÆLDRE
Vi mødes på Kildehaven tirsdage kl. 9.30 til 10.30 i lige uger. Vi synger både nye og gamle sange og 
salmer, lytter til musik, blæser sæbebobler, 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 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@houlkaer-
kirke.dk. Det koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.
Datoer: d. 9. november, d. 11. januar, d. 8. februar og d. 8. marts
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ÅBEN FAMILIE FOR SENIORER NYT, NYT!
Vi har i en periode haft Åben Familie fredag middag, men har besluttet at vende tilbage til fredag aften, 
hvor vi mødes fra kl. 18.00–21.00. Åben Familie er stedet, hvor seniorer mødes hver anden fredag i ulige 
uger. Vi spiser igen sammen og hygger os. Vi har lidt underholdning i form af fortælling, historie, quiz eller 
billeder fra den store verden. Hvis nogen har tid og lyst til at være frivillig hjælper med de praktiske ting, 
hører vi gerne. I kan kontakte sognemedhjælper Hanne Flyvholm på tlf. 42834027.
Datoer: fredag d. 7. og 21 januar, d. 4. og 18. februar

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: tirsdag d. 18. januar, d. 1 og 15. februar, d. 1. marts. 

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Spaghettigudstjeneste er små gudstjenester for hele familien særligt tilpasset børn omkring børnehaveal-
deren. Vi hører bibelhistorie, synger, beder, danser… 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 menneskeliv” af Gudmund Rask Pedersen. Alle er velkomne. 
Tilmelding hos sognepræst Kristine Jersin.

SØNDAGSFROKOST
Velkommen til hyggeligt samvær over en enkelt frokost efter søndagens højmesse. Frokosten koster 10 kr. 
pr. person, og der er ingen tilmelding.
Datoer: søndag d. 23. januar og søndag d. 6. februar (kollektsøndag, se omtale)

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

NØRKLEKLUBBEN 
Hver anden fredag i lige uger mødes nørkleklubben kl. 10.30, hvor der laves håndarbejdsaktiviteter. Pro-
dukterne 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. 
Vi mangler flere ”nørklere”, så kom endelig hvis du har tid og lyst. Der er fortsat stor brug for os og de 
penge, vi kan få ind ved salget af de fremstillede produkter. VELKOMMEN!

HOULKÆR KIRKE
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KARLEKAMMERET – ET FÆLLESSKAB FOR MÆND
Den første onsdag i måneden mødes vi i Houlkær Kirke til morgenkaffe og hyggeligt samvær fra kl. 10.00-
12.00. 
Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg står for Karlekammeret. 
For yderligere oplysninger kontakt Svend Erik Jørgensen, 24240913 / svenerik33@gmail.com
Datoer: 1. december: Julehygge, d.  5. januar og d. 2. februar. Program følger senere.

21. november 10.30 s. s. i kirkeåret Lotte Martin Jensen
28. november 10.30 1. s. i advent Lotte Martin Jensen

5. december 10.30 2. s. i advent ”De ni læsninger” Kristine Jersin
12. december 10.30 3. s. i advent Lotte Martin Jensen
19. december 10.30 4. s. i advent Kristine Jersin
24. december 11.00 Familiejul Kristine Jersin
24. december 13.00 Juleaften Kristine Jersin
24. december 14.15 Juleaften Kristine Jersin
24. december 15.30 Juleaften Lotte Martin Jensen
25. december 10.30 Juledag Kristine Jersin
26. december 10.30 2. Juledag Lotte Martin Jensen
31. december 23.00 Nytårsaften Lotte Martin Jensen

2. januar 10.30 Helligtrekonger Kristine Jersin
9. januar 10.30 1. s. e. Helligtrekonger Kristine Jersin
16. januar 10.30 2. s. e. Helligtrekonger Lotte Martin Jensen
23. januar 10.30 3. s. e. Helligtrekonger Kristine Jersin
30. januar 10.30 4. s. e. Helligtrekonger Kristine Jersin

6. februar 10.30 s. s. e. Helligtrekonger Lotte Martin Jensen
13. februar 10.30 Septuagesima Kristine Jersin
20. februar 10.30 Sexagesima Kristine Jersin
27. februar 10.30 Fastelavn Kristine Jersin / Lotte Martin 

Gudstjenesteliste

59



60

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…
18. november 14.30 Sogneeftermiddag – J. Møllehave – tekster og sange. Houlkær Kirke

25. november 16.30 Houlkærs juletræ tændes Houlkær Bageri

27. november 12.30 Adventsfest Houlkær Kirke

28. november 10.00 Julemarked
Aktivitetshuset, 
Odshøjvej

2. december 19.30 Adventskoncert med Vocalia Houlkær Kirke

5. december 10.30 De ni læsninger Houlkær Kirke

10. december 17.30 Luciaaften Houlkær Kirke

15. december 19.00 Syng julen ind Houlkær Kirke

5. januar 17.00 Helligtrekongers-vandring Houlkær Kirke

15. januar 15.00 Nytårskoncert Houlkær Kirke

20. januar 14.30 Sogneeftermiddag Houlkær Kirke

26. januar 19.30 Foredrag med Jørgen Kjærgaard Houlkær Kirke

6. februar 15.00 Koncert med Cepia Duo Houlkær Kirke

17. februar 14.30 Sogneeftermiddag Houlkær Kirke

27. februar 10.30 Fastelavn Houlkær Kirke


