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LEDER

I Houlkær skal ingen
leve et liv i ensomhed
Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

De sidste to år har været en underlig størrelse. Corona-virussen har lagt sin klamme hånd på os og har i
høj grad defineret og styret vores hverdag. Og den gør det i en vis udstrækning stadig.
Vi har i store perioder været afskåret fra at leve vores ”normale” liv med skole, sport og andre fællesskaber,
og det har helt naturligt påvirket os og vores omgang med andre mennesker – og det har ikke overraskende en pris, som mange steder kan mærkes.
Her kan eksempelvis nævnes rigtig mange af landets – og Viborgs – idrætsforeninger, som mere end
nogensinde tidligere bløder medlemmer, fordi folk simpelthen ikke er vendt tilbage til foreningslivet efter
de to nedlukninger.
I Houlkær kan vi dog et eller andet ganske særligt. Det kommer igen og igen til udtryk, og i dette blad kan
du blandt andet læse om et projekt, som Boligselskabernes Fællessekretariat står bag – et projekt som har
til formål at bekæmpe den ensomhed, som under corona-pandemien bare er vokset og vokset.
Jeg kan næsten ikke forestille mig en mere invaliderende følelse end ensomhed. At sidde alene og føle,
at man er helt alene i verden. Det må ganske enkelt være forfærdeligt, og jeg vil ikke ønske det for nogen.
Derfor er det fantastisk, at både fællessekretariatet og flere andre organisationer har taget kampen op
mod ensomheden, for ”man kan dø af corona, men man kan også dø af ensomhed”, som Cecilie Holtze
fra fællessekretariatet formulerer det.
Hun fortæller, at hun som udefrakommende i sit arbejde med fællesskaber i Houlkær, Vestervang og Ellekonebakken mærker en ganske særlig ”Houlkær-ånd”,
som er svær at beskrive. Houlkær kan og har noget ganske specielt. Det er et
”omsorgsfuldt boligområde”, hvor man tager hånd om hinanden, hvilket gør det
lettere at opsøge og blive del af et fællesskab. Og netop fællesskaber og relationer
er den eneste vej ud af ensomhed.
Vi skal være stolte af Houlkær. Stolte af, at udefrakommende kan mærke
den særlige ånd og stemning og sætter den slags ord på vores bydel.
Og så skal vi frem for alt leve op til det ved at tage hånd om hinanden,
spørge til naboen og invitere hinanden med ind i et af vores mange
lokale fællesskaber.
I Houlkær skal ingen leve et liv i ensomhed.
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Torsdag er en travl dag i kælderen under Odshøjvej 76. Her samles frivillige for at fordele overskudsmad til lidt
trængte familier i Houlkær-området. Denne torsdag var der mad til 10 familier. Fra venstre er det projektleder
Marianne Houmøller fra Kirkernes Sociale Arbejde, og de frivillige Kirsten Bang, Bodil Løvkvist og Ellen Vestergaard.
Foto: Louis Schmidt-Lund.

Madspilds-projekt skal
gerne op i næste gear
Fem dagligvarebutikker og en flok frivillige sørger for ugentlig uddeling af overskudsmad.
Det ligger stabilt på 10-15 poser til trængte familier.
Af Louis Schmidt-Lund

Det er torsdag, og det giver travlhed i kælderen under Odshøjvej 76. Det er den ugentlige dag for uddeling
af overskudsmad fra detailhandlen til områdets lidt trængte familier, og de frivillige har travlt med at pakke
den mad, der i forvejen er hentet hos butikker i Viborg.
De frivillige har forskellige opgaver. Nogle henter, nogle registrerer, andre fordeler maden i poser, og så er
der endelig uddelingen først på aftenen.
Der er for tiden 13 faste frivillige, der har valgt at støtte op om Operation Madspild, som Kirkernes Sociale
Arbejde (KSA) har sat i værk i Viborg. Hvis nogle melder fra, er der dog altid nogle klar i kulissen.
- Vi møder altid stor velvillighed, hvis der pludselig mangler lidt hænder, siger projektleder Marianne Houmøller fra KSA.
Hun efterlyser således ikke direkte flere frivillige, men nogle stykker mere kan projektet godt bruge.
5

AKTUELT I OMRÅDET

Når man nu har tiden
Blandt den håndfuld, som pusler rundt med de sidste detaljer i kælderen denne dag, er Bodil Løvkvist, og
hun sammenfatter for alle, hvorfor de troligt møder på dagen for maduddeling.
- Vi har tiden og vil gerne støtte et godt formål. Det betyder da noget at gøre noget for andre.
Samtidig medvirker vi til, at god og brugbar mad ikke går til spilde, siger Bodil Løvkvist, som i forvejen giver
et nap med hver anden fredag med køkkentjans i Åben Familie i Houlkær Kirke.
Denne torsdag står der 10 poser klar til afhentning, og det er noget fra de forhåbninger, som Marianne
Houmøller havde, da projektet blev sat i gang i eftersommeren 2021. Da var forventningerne, at der hver
torsdag kunne uddeles omkring 30 poser med mad.
- Vi har fem butikker med i ordningen, og det er rigtig fint. Men det svinger utroligt meget, hvor meget vi
får, og om vi får rigtig meget af en varegruppe, siger Marianne Houmøller.
Derfor vil hun også gerne have et par butikker mere med som leverandører til Operation Madspild, så der
ikke kun er kvantitet, men også kvalitet i de poser, som uddeles.
Denne torsdags 10 poser er udtryk for, hvor meget ”leverancerne” svinger. Andre uger kan der fyldes i 15
poser. Denne uge er der også ekstra mange kartofler, og dem kan modtagerne af poserne selv tage lidt
ekstra af.

Skal udbredes
Der er nok ingen tvivl om, at corona-situationen har spillet ind på udbredningen af Operation Madspild, hvor
Houlkær-området er et pilotprojekt i Viborg som en del af frivillighedsprojektet ”Vær med”.
Hensigten er, at det skal bredes ud til andre områder som Vestervang og Ellekonebakken, hvis det slår
an. Det er stadig håbet, som i forbillederne fra Aarhus og Hjørring, hvor det har kørt i flere år med succes.
- Tilslutningen fra modtagerne havde vi også troet ville blive højere, men her kan der også være tilbageholdenhed på grund af corona-situationen. Jeg synes ellers, vi har gjort meget for at udbrede kendskabet til
projektet, siger Marianne Houmøller.
Inden for den nærmeste fremtid bliver der samlet lidt op på de første erfaringer, blandt andet om noget kan
gøres anderledes og bedre.

er
Hvad sker d
i Houlkær?

booksiden
Følg med på Face
på hjemmesiden
”Os i Houlkær” og
len.dk
www.houlkaerporta
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Inspireret af
opvæksten i Houlkær:
Filmen ”Miss Viborg”
får endelig premiere
Arbejdet med spillefilmen ”Miss Viborg har været undervejs længe. Men nu er en premieredato sat
til 10. marts. Instruktør Marianne Blicher fandt inspiration til filmen i sin opvækst i Houlkær.
Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

Det er efterhånden fem år siden, vi første gang hørte om Houlkær-pigen Marianne Blichers film ”Miss
Viborg”. Og det er endnu flere år siden, den lokale instruktør fik idéen til filmen.
Men nu er det hele - endelig - gået op i en højere enhed, og ”feel good”-dramaet får dansk biografpremiere
den 10. marts 2022.
- Det har længe været en drøm for mig at fortælle historien om ”Miss Viborg”. Idéen fik jeg for mange
år siden - måske allerede før jeg vidste, at filminstruktør var noget, man kunne blive, fortæller instruktør
Marianne Blicher og fortsætter:
- Historien er inspireret af min egen opvækst i Houlkær og de mennesker, jeg har mødt på min vej, men er
naturligvis ren fiktion - og den kan selvfølgelig ikke fortælles fra andre steder end fra byen, hvor det hele
fandt sted - Viborg.

Intet nyt i provinsen
Filmen er en fortælling om ensomhed, drømme og et overraskende venskab.
I den jyske provinsby er der tilsyneladende intet nyt under solen. Førtidspensionisten og tidligere skønhedsdronning, Solvej, lever helt isoleret med vante rutiner og dyrkning af gamle knuste drømme.
På sin knallert tøffer hun rundt med hunden, Poul Reichhardt, og supplerer førtidspensionen med salg af
sine receptpligtige piller i lokalområdet.
Naboens datter, den rodløse, grænsesøgende 17-årige Kate, aner ikke, hvad hun skal stille op med sig selv
og sit liv. I et anfald af kedsomhed bryder hun ind i nabolejligheden, men overraskes af Solvej.
Her begynder et spil om, hvem der snyder hvem, men der opstår også et uventet venskab. Måske har livet
mere at byde på for begge, hvis de bare tør.
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God forsinkelse
Filmen har som sagt været undervejs længe, efter at man allerede i 2016 begyndte castingen, men ikke
fandt den helt rigtige til rollen som Solvej.
Men allerede sidste år sagde instruktøren, at forsinkelsen var det bedste, der kunne være sket for filmen:
- Det var rigtig godt, fordi historien tilbage i 2016 ikke var nået hen, hvor den skulle, sagde Marianne
Blicher dengang.
Det kom den til sidst. Og dét med stor hjælp fra manuskriptforfatter Rasmus Birch, der pludselig fandt tid
til at være med.
- Det er jo min originale idé, og jeg var så indhyllet i den. Men så åbnede Rasmus nye døre og vinkler på
historien og karaktererne, og så faldt historien ligesom på plads, sagde hun.

Debut og rutine
I rollerne som makkerparret Solvej og Kate kan man opleve Ragnhild Kaasgaard og Isabella Møller Hansen,
som begge får deres spillefilmsdebut.
De er dog ikke helt ubekendt med skuespilsfaget.
60-årige Ragnhild Kaasgaard har i over 30 år spillet med i teater for børn og er fast tilknyttet teatret Riddersalen. Og 19-årige Isabella Møller Hansen er hovedrolleindehaver i ungdomsserien ”Puls”, ligesom hun
har haft roller i tv-serier som ”Store Lars”, ”Rita” og ”Ulven Kommer”.
Udover de to møder man i filmen også blandt andre lastbilchaufføren Preben Elkjær - ej at forveksle med
fodboldspilleren - der spilles af Kristian Halken, som har spillet med i ”Badehotellet”, ”En helt almindelig
familie” og ”Julemandens Datter” 1 og 2.

FAKTA:

instruktør.
Blichers første spillefilm som
• "Miss Viborg" er Marianne
Korte Fiktionsfilm til den
andet hovedprisen for Bedste
• Hun vandt i 2013 blandt
linda Beautiful".
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) sammen med Rune Klan.
"Cirkus Summarum" (2019
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Vintersæson og spændende
fremtid for Overlund
Tennisklub i Houlkær
Af Henrik Sommer, formand for Overlund Tennisklub

Udendørs tennis og vintersæson har det ikke godt sammen. Ikke så længe at man øst for søerne ikke råder
over indendørs tennisbaner, men mere om det lidt senere.
Tennisklubben er dog ikke gået i vinterhi, da vinteren bruges til at gøre klar til sommersæsonen, så den om
muligt kan blive endnu bedre end sidste år.
Og der sker igen markante ændringer. Sidst på sæsonen blev udenomsarealet omkring klubhuset i Houlkær belagt med nye fliser, der blev sponseret af 10-4 Byggecenter. Arbejdskraften leverede klubbens
medlemmer, så i den periode var der ikke behov for at gå i motionscenter. Det blev til et par ømme rygge
blandt medlemmerne, men det skal jo bare spilles væk!
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Resultatet blev virkelig godt, og når foråret igen byder velkommen på tennisbanerne, er rammerne for det
sociale samvær i klubben helt på plads.
For at ramme en tennisbold, skal man jo kunne se den. Og det er svært, når mørket er faldet på. Da der
både skal være tid til træning af børn og voksne i dagslys, så kan det knibe med rådige timer på tennisbanerne til medlemmer, der har et arbejde. Men den udfordring har bestyrelsen i klubben taget fat på.
Med kolossal økonomisk støtte fra Norlys, der bl.a. leverer el til Viborg-området og et velvilligt kultur- og
fritidsudvalg, som også gav en økonomisk håndsrækning, kan klubben nu investere i et lysanlæg til to af
klubbens tennisbaner.
Ansøgning om byggetilladelse er indsendt, og tilbud fra lokale entreprenører til opsætning af lysanlægget er
ved at blive indhentet. Det er planen, at lysanlægget er klar til sæsonstarten i april måned.
Et moderne lysanlæg er i dag helt anderledes, end det var for bare 10 år siden. I dag anvendes lavenergi
LED-pærer, der målrettet oplyser banerne og minimerer spildbelysningen til omgivelserne. Den tid er ovre,
hvor en oplyst fodbold- eller tennisbane kunne ses fra mange kilometers afstand.
Energiforbruget er meget lavt, ligesom klubben har investeret i et online bookingsystem, der samtidig
kan styre tænding og slukning via bookingen, så der vil ikke være lys på banerne, med mindre at der er
foretaget en booking af banen.
Men hvordan spilles der tennis i vintersæsonen? I den sydlige del af byen er der netop blevet indviet yderligere en tennishal, og det er jo dejligt for tennissporten i Viborg. Men hallerne er allerede fuldt booket, med
mindre at man ønsker at spille en fredag aften kl. 22.00.
Og hvad med børn og unge, som i mørke skal køre tværs igennem byen for at kunne spille indendørs
tennis?
Derfor arbejder Overlund Tennisklub sammen med bestyrelsen i Viborg Idrætscenter Øst (tidligere Houlkærhallen) om en samlet løsning med udbygning af halfaciliteterne i Houlkær-området til også at omfatte
en hal med to tennisbaner. Dette projekt blev omtalt i sidste nummer af Houlkær Nyt, og i løbet af foråret
vil projektgruppen fortsat arbejde på at få kommunal opbakning og støtte til det samlede projekt og ikke
kun til den første fase.
Og når foråret ankommer, så byder tennisklubben nye medlemmer velkomne på Tennissportens Dag 2022,
der afholdes lørdag d. 30. april.
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Til Houlkærs organisationer, grundejerforeninger – og alle andre foreninger, store som små, institutioner og virksomheder – kort sagt, til alle, der har interesse i at bevare og udvikle et godt område:

Velkommen til
repræsentantskabsmøde i
Initiativgruppen Houlkær,
den 15. marts kl. 19.00 i
”Slusen” på Houlkærskolen
Kom og få medindflydelse på udviklingen i dit lokalområde!
Repræsentantskabet afholdes jf. §8 i foreningens vedtægter med følgende dagsorden:
• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning for 2021
• Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse
• Budget for 2022
• Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
• Valg af revisor og revisorsuppleant
• Indkomne forslag
• Eventuelt
Forslag, der ønskes optaget i dagsordenen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde
senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.
Afstemning sker ved simpel flerstemmighed. Hvert medlem har 2 stemmer. Stemmerne kan kun
komme til udtryk ved fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Formanden for Initiativgruppen

Kristine Jersin
Email: krje@km.dk
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By og natur i harmonisk
samarbejde og dynamisk
udvikling
Af Stig Jensen

Naturen lige uden for vores vindue og dør kan give unikke oplevelser – lige fra altankassen, haven, vej- og
stirabatter og de fælles grønne områder i byen.
Det gælder om at sanse fokuseret - det fremgik tydeligt i det inspirerende indlæg på workshoppen om
bynær natur for et par måneder siden i Aktivitetshuset.
Her informerede Viborg Kommune også om de syv arter, som ”Vildere Viborg” fokuserer på i konkurrencen
om at blive den vildeste kommune i Danmark.
Meget hurtigt kommer lysten til at forbedre naturen, og her og nu er udfordringen for fællesområderne at
blive enige om, hvor og hvorledes vi skal handle – for handles skal der, og bl.a. arbejder vi nu med flere
grønne projekter:
• at sætte numre og navne på vores træer på veje og stier, så man husker at passe på dem - ligesom den
fredede rønneallé mellem Møldrup og Vester Tostrup.
• at pleje de 15 forsøgsfelter på Klostermarken fra 2015 med at slå 12 felter og fjerne høet fra ni, så man
kan følge udviklingen i floraen.
• at undersøge mulighederne for ”Arternes Viborg” med ambassadører til at arbejde for bedre vilkår for
udvalgte planter og dyr i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Viborg Kommune i
møde den 9. februar på Naturskolen ved Hald.
• at udvikle projekter på de grønne arealer i sammenhæng på en rute. Den udfordring tager vi op og
inviterer til en cykeltur den 9. marts kl. 16.30 med start fra Aktivitetshuset Odshøjvej 2b via Houlkærvej, Bakkestien, Kildebakkestien, Odshøjstien, Skaldehøjvej Hedelyngen, Fristruphøjvej og Skaldehøjvej
tilbage til Aktivitetshuset.
De lokale bestyrelser for grundejerforeningerne og boligselskabernes lokalafdelinger anmodes om at deltage i turen og mødet, så et bredt samarbejde kan give grundlag for et projekt for et sammenhængende
naturområde på de ledige arealer i hele området.
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Sammen kan man også søge om forskellige tilskud til at gennemføre projektet, som gerne skal komme til
at betyde, at en stor del af borgerne i hele området inddrages i arbejdet.

Tilmelding til cykelturen skal ske til:
stig.jensen.viborg@gmail.com hurtigst muligt
– og senest den 7. marts.
Efter en sandwich kan vi så sammen sætte handling bag projektidéerne – selvfølgelig er projekter uden for
cykelruten også på dagsordenen.
Vi kan få tilskud til projekter, der skaber mere biodiversitet og bedre levesteder for planter og dyr. Det kan
f.eks. være til stenbunker fuglekasser, og etablering af blomsterstriber.
En medarbejder fra Viborg Kommune, Vildere Viborg, deltager i mødet, så vi konkret kan udvikle mulighederne.
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Under sin midlertidige ansættelse som ”ensomhedsbekæmper” i tre Viborg-kvarterer
har 30-årige Cecilie Holtze haft fast base i Det Boligsociale Fællessekretariat, som
holder til i en fløj af Viborg FF’s klubhus på Rughavevej. Allerede ved årsskiftet tiltrådte
hun et nyt job som boligsocial medarbejder i Randers.
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Mennesker dør af
corona – men de dør
også af ensomhed
30-årige Cecilie Holtze gør status efter ni måneder som ”ensomhedsbekæmper” i blandt
andet Houlkær.
Af Kim Juhl Andersen

Vi har jo nok alle sammen oplevet det i ét eller andet omfang: At vi under corona-pandemien er blevet
mere forbeholdne over for vore medmennesker. At vi lige så stille er kommet til at se på de forbipasserende
som potentielle smittekilder. At de venlige smil i dagligdagen er blevet stadig mere anstrengte inde bag
ved mundbindene. Og at den sociale omgangskreds – i hvert fald i perioder – har begrænset sig til nogle
ganske få personer.
De fleste af os har sikkert hurtigt fortrængt det igen, i takt med at vi har kunnet vende tilbage til vore
arbejdspladser, samværet med vennerne og de daglige fritidsaktiviteter. Men var man i forvejen ensom,
inden coronaen holdt sit indtog, er der en overhængende risiko for, at de seneste to års delvise isolation
kommer til at sætte sig varige spor.
- Helt naturligt har fokus – specielt i starten - været på at forhindre, at virussen i sig selv skulle komme til
at slå alt for mange ihjel. Til gengæld har der måske nok været en tendens til at overse, at folk altså også
kan dø af ensomhed, lyder det fra 30-årige Cecilie Holtze.
Gennem de sidste ni måneder af 2021 har hun været projektansat i Boligselskabernes Fællessekretariat i
Viborg – netop med dét formål at bekæmpe ensomhed som følge af corona.
Projektet er blevet finansieret af midler fra en særlig ”Vær med pulje” afsat af et bredt flertal i Folketinget
og administreret af Kulturministeriet, og lokalt har indsatsen specifikt koncentreret sig om tre områder:
Houlkær, Vestervang og Ellekonebakken.
I alle tre bydele har arbejdet for at dæmme op for corona-ensomhed udfoldet sig i tæt samarbejde med
Kirkernes Sociale Arbejde og de tre lokale kirker, Houlkær Kirke, Vestervang Kirke og Søndermarkskirken.
Nye fællesskaber
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Målsætningen fra starten var, at projektet skulle hjælpe mindst 100 beboere i de tre områder til en knapt
så ensom tilværelse under – og efter – corona, og dét mål lykkedes det stort set at nå, inden projektet igen
lukkede ned ved udgangen af 2021.
- Vi landede i alt på godt 90 personer, som projektet – på den ene eller den anden måde – har været med
til at sluse ind i nye fællesskaber. Dét lyder måske umiddelbart ikke af særlig meget, men for den enkelte
vil jeg nu alligevel hævde, at projektet har været med til at gøre en stor forskel.
- Mange af de beboere, jeg i løbet af 2021 har været i kontakt med, står i dag et helt andet sted, end de
gjorde for knap et år siden. Og jeg havde nær sagt: Hvis bare én af de 90 har fået det bedre og i dag føler
sig lidt mindre ensom – så har det været det hele værd, erklærer Cecilie Holtze.
Lokalt i Houlkær har ensomhedsprojektet blandt andet udmøntet sig i etableringen af en brætspilsklub for
aldersgruppen fra 15 år og opefter. Cecilie Holtze er som projektmedarbejder også gået til hånde med
lektiehjælp i området og har været aktivt engageret i det nye ”Stop madspild”-projekt, som tidligere har
været omtalt her i Houlkær Nyt.
Og ikke mindst har indsatsen i Houlkær koncentreret sig om at udbrede kendskabet til de mange forskellige
aktivitetstilbud, som i forvejen findes i området.

Omsorgsfuldt boligområde
- Houlkær-området er på dét punkt noget anderledes end de to andre boligområder, der også har været
med i projektet. I Houlkær fornemmer man klart, at der er rigtig mange beboere, der ikke bare betragter
Houlkærvænget som et springbræt til en anden bolig.
- Mange har boet i Houlkær i omtrent hele deres liv, og måske blandt andet derfor er der lokalt også opstået
en tradition for, at man har styr på, hvem naboen er. Det er ikke det samme som, at man render hinanden
på dørene i det daglige, men som udefrakommende oplever man alligevel i høj grad Houlkær som et omsorgsfuldt boligområde, hvor man forsøger at tage hånd om hinanden – og hvor det derfor også er lettere
at finde fællesskaber, man som beboer kan engagere sig i.
- Der er for eksempel bankospil, gå-fællesskaber og stolegymnastik for nu blot at nævne nogle få eksempler, fremhæver Cecilie Holtze.

Den rette hylde
Cecilie Holtze bor selv til daglig i Hammel og havde i det hele taget ikke noget nærmere kendskab til Viborg,
da hun sidste år ved påsketid tiltrådte sin midlertidige stilling som ”ensomhedsbekæmper” i domkirkebyens
Boligsociale Fællessekretariat.
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Som relativt nyuddannet professionsbachelor inden for kristendom, kultur og kommunikation var hun efter
endt barselsorlov først og fremmest glad for at få foden inden for på arbejdsmarkedet, men lige så vel som
ensomhedsprojektet i Viborg forhåbentlig har gjort en forskel for de involverede beboere, har det også haft
stor betydning for Cecilie Holtze personligt.
- Jeg er virkelig blevet grebet af det boligsociale arbejde og føler, at jeg her har fundet min helt rette hylde.
Der er ikke to dage, der er ens. Der er ingen facitliste for, hvordan de forskellige problemstillinger skal løses.
Og man føler virkelig, at man med sin tilstedeværelse har mulighed for at gøre en forskel, fremhæver hun.
I tilgift har den tidsbegrænsede ansættelse i Viborg nu også haft den sidegevinst, at Cecilie Holtze har fået
nyt job som boligsocial medarbejder i Randers. En stilling, hun næppe var kommet i betragtning til, hvis
det ikke havde været for de ni måneder som tovholder for ensomhedsbekæmpelsesprojektet i Houlkær,
Vestervang og Ellekonebakken.
I Viborg bliver det nu i stedet op til de tilbageværende medarbejdere i Det Boligsociale Fællessekretariat at
tage hånd om den ensomhed, der måtte opstå i kølvandet på en ny bølge af corona-restriktioner.
Men hver især kan vi også gøre vores egen lille indsats, påpeger Cecilie Holtze.
- Hvis vi bare alle sammen vil være lidt mere opmærksomme på at være mere nærværende over for dem, vi
møder i nærmiljøet, i stedet for at gå i en stor bue
udenom, så har vi allerede taget et stort skridt i
kampen for at bekæmpe corona-ensomhed, lyder
hendes stilfærdige ønske.

er
Hvad sker d
i Houlkær?

booksiden
Følg med på Face
på hjemmesiden
”Os i Houlkær” og
len.dk
www.houlkaerporta
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Lokale frivillige

søges!
I Houlkær er vi beriget af en stor mangfoldighed i beboersammensætningen – f.eks. når det gælder sprog
og kultur. Særligt i Houlkærvænget bor der mange familier, som har oprindelse i lande langt herfra, og som
på den baggrund kæmper med at blive fortrolige med det danske sprog.
I Fællessekretariatet har vi det seneste halve år gjort os erfaringer med at invitere nydanskere fra boligområdet til at mødes i uformelle rammer for netop at øve sig i at tale og forstå dansk. Vi har nu tanker om
at udvikle på konceptet og søger i den forbindelse frivillige, som oplever at have ressourcer og lyst til at
hjælpe medborgere fra lokalområdet til at blive stærkere i det danske sprog. Vi forestiller os, at et forløb
kunne se sådan ud:
•
•
•
•
•

Fællessekretariatet formidler kontakten mellem en frivillig og en nydansker.
De to aftaler sammen 2 faste mødegange om ugen a ca. 1 times varighed.
Møderne forløber over ca. 2 måneder.
Den frivillige modtager læringsmateriale og idéer til samtaleemner fra Fællessekretariatet.
Fællessekretariatet er løbende i kontakt med begge parter for at medvirke til det bedste forløb.

Vi håber, at vi med dette tiltag kan være medvirkende til at skabe møder mellem mennesker, hvis veje
ikke naturligt krydses. Det er forhåbningen, at deltagerne kan lære af hinanden og vil opleve sig beriget
af mødet. Derudover er det vores konkrete mål, at vores nye medborgere får bedre danskkundskaber, så
mulighederne for at klare sig på egen hånd styrkes.
Har ovenstående vækket din interesse, så tag kontakt til Sofie Hjorth (tlf. 20886820). Så kan vi sammen
afklare, om projektet er noget for dig.
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Multibanen i Houlkær ser fin ud på afstand, men banen er slidt og trænger til udskiftning.
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I Houlkær har vi
kommunens mest brugte
kunstgræsbane!
Tilbage i sommeren 2013 kunne vi i Houlkær indvi vores 1000 kvadratmeter store ”multibane”
som resultatet af et samarbejde mellem DBU, Viborg Kommune og Houlkærhallen. Banen har
derfor snart ni år på bagen - og det begynder at kunne ses.
Af Jens Johansen, Houlkærhallen

På en normal uge bruges banen af Houlkærskolen i skoletiden, i frikvartererne, i idrætsundervisningen
og diverse andre skoleaktiviteter. Om eftermiddagen bruges banen ofte af Klub Gården. Sidst på eftermiddagen og i aftentimerne bruges banen af den lokale fodboldklub, og senest er den lokale floorballklub
begyndt at bruge banen. Derudover står banen til fri afbenyttelse for områdets beboere - ofte suppleret af
boldspillere fra hele Viborg + opland.
Der er ingen brugerbetaling eller kommunalt tilskud til driften af banen. Banen ejes og vedligeholdes af
Houlkærhallen, og måske netop den sidste del har der været behov for efterhånden længe. Banen er simpelthen ved at være slidt op. Banens nuværende forfatning er nemlig af en sådan tilstand, at underlaget
ikke længere er til at reparere.
Som en konsekvens heraf har Houlkærhallens bestyrelse besluttet, at der skal arbejdes på en udskiftning
af hele banen. I stedet for at lægge nyt kunstgræs på banen ønsker vi at få et nyt ”gummiunderlag”, som
er mere holdbart, kræver mindre vedligehold, og som har en større variation i anvendelsesmuligheder. Med
en gummibelægning vil vi i højere grad kunne understøtte foreningsaktiviteter i ikke kun fodbold, men også
i højere grad floorball, basket og håndbold.
Bestyrelsen har i dialog med leverandører nu et projekt klar, prisen er ca. 700.000 kroner, og vi går nu i
dialog med alle interessenter og brugere af banen med ambition om, at vi i fællesskab kan finde en model
for finansieringen og forhåbentlig komme i gang med arbejdet i indeværende år. Ønsket om at ”investere”
i multibanen og de øvrige udendørsfaciliteter, skal også ses som et element ind i projektet med at gøre
området mere tilgængeligt og ”appetitligt” for alle med ”sult” efter motion og bevægelse.
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NYT ”BEVÆGELSESCENTRUM” i HOULKÆR
Som I også kan læse i mit skoleindlæg i dette nummer af Houlkær Nyt, så er projektet ”Bevægelsescentrum
Houlkær” noget, som vi kommer til at præsentere og måske allerede har præsenteret her i starten af 2022.
Hele området omkring pumptrack, multibanen, Klub Gården, Gøgereden, Kernehuset samt gymnasiets
grønne område, som grænser op til, er i projektet defineret som et fælles ”bevægelsescentrum”, og målsætningen er, at vi får alle de eksisterende faciliteter og nye investeringer bundet sammen og området
åbnet op, så det fremstår som et sammenhængende område med en myriade af aktivitetsmuligheder for
ung som gammel, lille som stor.
Vi glæder os meget til at præsentere jer for yderligere detaljer om projekterne, som tilsammen bliver Houlkærs fælles udendørs aktivitets- og bevægelsescentrum.

Søren Jensen
Hougaard

7624 9716

Karina Graakjær
Pedersen

7624 9709

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.

Viborg
Gravene 18 · 8800 Viborg
Tlf. 8662 5501 · landbobanken.dk
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Flæskesvær er slagterslik eller mandeslik. Julie Grønnegaard Primgaard har midt i januar
lanceret stegt flæsk med persillesovs som takeaway fra Guldkalven i Houlkærhallen, og
Danmarks nationalret er blevet pænt modtaget. Nu håber hun, at der snart bliver normale
forhold for idrætslivet, så kiosk og køkken kan komme op i gear. Foto: Louis Schmidt-Lund.

Guldkalven håber at vokse
sig stor i Houlkærhallen
Med unge Julie Grønnegaard Primgaard som ansigtet udadtil håber folkene i Guldkalven at skabe
et samlingssted for alle aldre ved hallen.
Af Louis Schmidt-Lund

Det kan være svært at skubbe noget i gang, når processen gentagne gange møder bump på vejen, så som
gentagne nedlukninger på grund af corona-situationen. Sådan har det også været for Guldkalven, som i
2020 overtog kiosken i Houlkærhallen.
Guldkalven har dog sat alle fire ben stædigt i jorden, og midt i januar blev Danmarks nationalret, stegt flæsk
med kartofler og persillesovs, lanceret som takeaway fem dage om ugen, suppleret med pølsemix, kyllinge
nuggets og pommes frites.
- Det er blevet fint modtaget, siger Julie Grønnegaard Primgaard efter et par dage med det nye tiltag.
Det har selvfølgelig blandt folkene i Guldkalven, som ud over Julie Grønnegaard består af lærerne Hans
Jakob Lauridsen og Klaus Mikkelsen, ført til diskussionen om det perfekt stegte flæsk. Skal det være helt
sprødt eller med sprød svær og så ellers lidt til den bløde side?
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Stegt flæsk frisk fra ovn. Om det skal være med sprød svær og ellers til den
bløde side eller den mere sprøde version hele vejen, bestemmer kunderne
ved bestillingen, fortæller Julie Grønnegaard. Foto: Louis Schmidt-Lund.

- Det lader vi kunderne afgøre, da vi steger efter deres ønske ved bestillingen. Størstedelen hælder dog til
den mere sprøde version, lyder det om den foreløbige forbrugerundersøgelse fra Julie Grønnegaard.

Vil skabe samlingspunkt
Med unge Julie som ansigtet udadtil har Guldkalven ellers fået skabt et fint samarbejde med klubberne i
hallen, fodbold-afdelingen, floorball-klubben, basket- og badmintonspillere – ind imellem nedlukningerne.
Der er også skabt nogle fine relationer med nogle unge mennesker, som var påtænkt arbejde i kiosk og
med takeaway.
- De vil så gerne i gang, de kommer jævnligt og siger hej, og de er ikke en gang ansat endnu, siger Julie
Grønnegaard.
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Mens man venter på normale tilstande for aktiviteterne i Houlkærhallen, skal
takeaway være med til at holde Guldkalven på benene. Sådan tager en portion
stegt flæsk sig ud i den store version for en person. Foto: Guldkalven.

Ud over at Guldkalven gerne vil skabe nogle arbejdspladser, så er det også et mål at sætte lidt præg på
omgivelserne, inde og ude ved hallen. Det skete sidste sommer med terrasse-servering.
- Vi vil gerne være et samlingspunkt for alle aldre i området. Vi vil gerne skabe nogle omgivelser, så man
på gå en gåtur synes, det er hyggeligt at runde Houlkærhallen, siger Julie Grønnegaard.
Og så er man i Guldkalven selvfølgelig spændt på byggeplanerne for Houlkærhallen og hvilke muligheder,
det fører med sig. Julie Grønnegaard er i hvert fald klar til ekstra udfordringer, ikke mindst i køkkenet, hvor
hun elsker at lege og smage sig frem til kulinariske udfordringer, som rækker ud over takeaway-konceptet.
Men helt aktuelt drejer det sig om at få Houlkærhallen tilbage til normale tilstande, og det ser Julie Grønnegaard bestemt frem til.
29
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Nyt fra Houlkærskolen
Et nyt kalenderår og dermed et nyt budgetår er taget i brug på Houlkærskolen, og hverdagen på
skolen er, som i mange husholdninger, det der ”stjæler” de fleste af vores ressourcer. Det er dog
helt efter planen. En god skolehverdag er nemlig vores vigtigste og største fokus – også i 2022.
Af skoleleder Jens Johansen

Selvom vi nærmer os ”to-års jubilæet” for den første corona-nedlukning annonceret den 11. marts 2020,
så er coronaen desværre forsat en allestedsnærværende faktor, som også denne vinter sætter sit mærke
på skolen, seneste med ”mini-nedlukningen” op mod juleferien.
Heldigvis blev det ved de fem dages nedlukning, og alle elever er i skrivende stund tilbage i skole efter
planen.
Coronaen griber selvsagt meget ind i ”hverdagen” overalt, og det gælder også hverdagen på Houlkærskolen. Så meget desto mere er det vigtigt for os, at vi netop er både opmærksomme og insisterende på at
opretholde og vedligeholde en skole, som ligner den ”normale” hverdag mest muligt inden for de retningslinjer, der måtte være gældende.
Heldigvis er de aktuelle retningslinjer noget mere vide end tidligere, så vi føler, at skolen på mange områder
er tilbage til hverdagen. Forhåbentlig ser vi her i løbet af foråret og op mod sommerferien en fuld tilbagevende til det normale.
Håbet er, at vi med det nye skoleår 22/23 kan se frem til et helt skoleår, hvor corona ikke er en nævneværdig faktor i skolen, og dermed at vi er tilbage til en skole, hvor vi kan koncentrere os om netop at være
det – en skole.

Nyt ”Bevægelsescentrum” i Houlkær
Men indtil den forjættede tid kommer, så håndterer vi coronaen i fællesskab, og det skal nok gå såmænd.
Heldigvis har vi også andre dagsordner kørende, så det hele ikke går op i corona-virus. Som mange af jer
nok har bemærket, så er der ved skolens ”sydside”, ved Kernehuset og Gøgereden op mod Klub Gården
og Houlkærhallen, blevet ryddet godt og grundigt op i buskadser og træer, så området nu fremstår mere
åbent og sammenhængende.
Jeg håber, at når I læser dette, så er vi allerede i fuld gang med at etablere en ny legeplads ved Kernehuset, som er et ønske, vi har sukket efter længe. Planerne og ønskerne for området er dog ikke ”kun”
en legeplads ved Kernehuset, men at hele området med skole, klub, hal og gymnasiet bliver åbnet op og
integreret, så det tilsammen bliver et fælles ”bevægelsescentrum” for alle i Houlkær.
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Ny legeplads er på vej ved Kernehuset.
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Jeg kan desværre ikke afsløre flere detaljer, mens jeg skriver dette i starten af januar, men noget siger
mig, at når I læser dette, så har jeg allerede været ude med flere gode nyheder om ”Bevægelsescentrum
i Houlkær”-projektet.

Fremtidens skole
En anden spændende proces, som jeg også nævnte i årets første Houlkær Nyt i 2021, er processen omkring ny skolestruktur i Viborg Kommune, som nu på femte år går under betegnelsen ”Fremtidens skole”.
Med sidste efterårs kommunalvalg er der i mellemtiden kommet nyt byråd og et nyt børne- og ungdomsudvalg. Begge har fået skiftet betragteligt ud i medlemmerne, så selvom udfordringerne og opgaven er den
samme, så er der på mange måder kommet nye øjne og kræfter til på de pladser, som i sidste ende skal
pege på løsningerne.
Spændende bliver det, og det er ikke vanskeligt at se de udfordringer, der bliver i forhold til at finde løsninger, som både er brugbare, holdbare og ikke mindst ”spiselige” i et fælles kommunalt skolelandskab, som
i forskellighed og demografi spænder lige så vidt, som Viborg Kommune er geografisk stor.
Houlkærskolen er med 720 elever i dag kommunens største folkeskole, og med de seneste års elevtilstrømning sætter det faktum en tyk streg under, at de generelle udfordringer med faldende elevtal i Viborg
Kommune, som har afstedkommet hele ønsket om en ny skolestruktur, nok er reelle udfordringer flere
steder, men langt fra virkeligheden i Houlkær og derfor ikke generelle.
Om løsningen så skal være ”generel” eller ”specifik” – eller lokal om man vil, må uden tvivl være en del
af de overvejelser, som vores nyvalgte byrødder stiller sig selv. Hvorom alting er, så har det nytiltrådte
B&U-udvalg startet året med at invitere ”alle interesserede” til dialog med ønske om, at man vil gå ind i
processen med ”åbne øjne” og med budskabet om, at man forsat holder alle muligheder åbne, upåagtet at
der ligger en temmelig konkret anbefaling fra det tidligere B&U-udvalg.
Det, tænker jeg, at alle interessenter i og omkring Houlkærskolen både skal bifalde og ”bide til bolle” på.
Fremtiden kommer som bekendt, uanset om vi vil det eller ej, men det er min klare overbevisning, at ved
at forsætte det gode lokale samarbejde om at skabe den gode skole, så vil nutidens og fremtidens beslutningstagere stå med de bedste argumenter for at bevare det værdifulde i det, vi kender og værdsætter
som Houlkærskolen.
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Fra morgensang i
Gøgereden til
professionel musiker
Af Rune Cygan Barslund

Jeg husker, dengang jeg som elev på Houlkærskolen blev introduceret til Dan Turèlls berømte digt ”Hyldest
til hverdagen”.
Særligt første linje (”Jeg holder af hverdagen”) gjorde indtryk på mig, fordi jeg allerede dengang havde luret,
at livet først og fremmest består af hverdage. Sætningen hang ved, og som tiden er gået, har jeg derfor
arbejdet på at skabe mig en sjov og interessant hverdag. For når nu man skal bruge en stor del af sit liv på
at arbejde, så er det med at lave noget, der er sjovt.
I min skoletid havde jeg stor glæde af at gå på Viborg Musikskole, hvor jeg lærte at spille accordeon (en
bestemt type harmonika), så det virkede ikke så fjernt at gøre musikken til min levevej. Kort før mit første
møde med Dan Turèlls digt var jeg blevet spurgt, om jeg ville spille til morgensang i Gøgereden. Jeg turde
egentlig ikke rigtig, fordi jeg altid blev så nervøs, når jeg skulle optræde. Men jeg tænkte, at det kunne være
en øvelse i at spille foran andre. Så efter nogle dages overvejelse tog jeg mod til mig, og selvom det ikke
var nemt, var det første skridt på vejen mod en sjovere hverdag.
I nogle perioder har jeg holdt mindre af hverdagen end i andre, måske fordi jeg havde nogle kedelige
”brødjob”, dengang jeg lige var blevet færdig på musikkonservatoriet. De job havde jeg, fordi det at være
musiker ikke altid kaster millioner af sig. Derfor måtte der i starten lidt ekstra indtjening til, så jeg kunne få
råd til en bil og et nyt accordeon, der i øvrigt kostede det samme som bilen.
Det var ikke altid lige sjovt, men jeg gjorde det for at nå min drøm om at gøre folkemusikken til min levevej.
Det tog tid at nå dertil, men i dag er jeg glad for, at jeg valgte den vej.
Jeg har fået utallige gode oplevelser på mine koncertrejser rundt i Europa: Jeg har mødt en masse spændende mennesker, spillet jam-sessions med nogle af de dygtigste folkemusikere i verden og oplevet de
lokale på en måde, man aldrig gør som turist.
Vigtigst af alt er dog, at jeg bruger min arbejdstid på det, jeg holder allermest af. Jeg komponerer musik,
spiller koncerter, fordyber mig i accordeonets mange muligheder og videregiver mine opdagelser gennem
både undervisning og den nodebog, jeg udgiver om få måneder.
Men at have sådan et job kommer også med en pris. Jeg har ikke nogen fast månedlig indtægt, og mine
skæve arbejdstider betyder, at jeg ikke altid kan ses med mine venner og min familie, når de har fri.
35

HOULKÆRSKOLEN

Det kræver selvdisciplin at øve de mange timer, der skal til for at nå et vist niveau, især når vennerne inviterer på mad eller fisketur, og man i princippet godt kunne afsætte tiden til det.
Det er dog det hele værd, for selvom jeg arbejder noget mere end 37 timer om ugen, er det meget sjovere
end at have et job, jeg ikke brænder for. Mit arbejde er også min passion, og det, synes jeg, er et stort
privilegium.
Folk spørger ofte: ”Kan du leve af det?” Og: ”Hvordan kan du få en hverdag til at hænge sammen med alle
de rejser?” Og jeg oplever, at nogle kan være bange for at gå efter deres drømmejob, vel fordi samfundet
har så stort et fokus på, at man skal vælge en såkaldt sikker vej. Men hvis du ikke tør forsøge, om du kan
ramme målskiven – ja, så rammer du i hvert fald aldrig.
Jeg bliver stadig nervøs, når jeg skal optræde, og det blev jeg også, da jeg for nylig var tilbage på Houlkærskolen for at spille koncert for mellemtrinnet. Til forskel fra dengang, jeg spillede til morgensang i
Gøgereden, ser jeg nu ikke kun nervøsiteten som noget dårligt. I virkeligheden er den et udtryk for, at jeg
brænder for min musik og gerne vil gøre det så godt som muligt. Den er også et symbol på, at det kræver
en indsats at nå sine mål – en indsats, som er vedvarende.
Jeg nød at spille koncert for børnene på Houlkærskolen, og undervejs kom jeg til at tænke tilbage på dengang, jeg besluttede mig for, at jeg ville bruge min hverdag på noget, jeg holder af. Jeg sendte en venlig
tanke til Dan Turrèl, fordi han havde inspireret mig til at følge min drøm – selvom det var en såkaldt usikker
vej at gå.
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Læsecenteret på Houlkærskolen
– en uvurderlig hjælp for masser
af elever fra hele kommunen
Af Dorte Bøhme

Hvis du på din gåtur forbi Houlkærskolen har mødt gavlen med påskriften ”Læsecenter”, har du måske
tænkt på, hvad det er for et sted.
Hvert år får omkring 120 elever mulighed for at dygtiggøre sig på Læsecenteret, som er et undervisningstilbud til ordblinde elever fra alle Viborg Kommunes skoler. Her kan elever fra 4. til 6. klasse komme på et
kursusforløb og lære nye læseteknikker, samt lære hvordan de kan bruge deres pc og mobil som hjælp til
både at læse og stave.
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Eleverne undervises på små hold og nyder godt af en fast struktur i undervisningen, ro til fordybelse og at
lærerne har gode muligheder for at hjælpe den enkelte.
De kommer tilbage til egen skole med flere værktøjer i værktøjskassen og ofte med en større tro på egne
evner. I tilkøb dertil har der gennem årene været etableret nye venskaber på tværs af skolerne, som rækker
ind i fremtiden – indimellem helt frem til ungdomsuddannelserne.
Mange ordblinde oplever at stå alene med deres udfordringer i det daglige og møder heller ikke forståelse
for, hvad det betyder at være ordblind. Ordblinde kan med den rette undervisning og brug af hjælpemidler
komme lige så langt med deres drømme for fremtiden som alle andre – og ligesom hos alle andre er det
ikke omgivelserne, der skal definere, hvem man er, eller hvad man kan blive til.
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En ganske særlig indsats
for at få Houlkær-børn ind
i foreningslivet
Af Jacob Flintholm

I det nye år vil et projekt mellem Houlkærskolen (Viborg Kommune) og DIF (Get2sport) starte op. Formålet
er enkelt: der skal skabes flere fællesskaber i området med det klare formål at få flere fodboldspillere til at
være en del af foreningslivet, såvel på drenge- som på pigesiden.
Samarbejdet vil være tæt mellem Houlkærskolen og Houlkær Fodboldklub.
Fællesskabet, sammenholdet i området og det at finde glæde ved fodbold skal helt konkret skabes i det
kommende år ved at:
1. Bygge videre på den lokale fodboldskole (Uge 26)
2. Processer med vedholdende aktiviteter i området - Fredags camps
3. Der vil blive tilbudt morgentræning for Houlkærskolens elever i perioder
4. Der afholdes sociale arrangementer, der understøtter aktiviteter
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Til at varetage projekterne er undertegnede Jacob Flintholm (Houlkærskolen, Houlkær Fodboldklub) ansvarlig. I øjeblikket ledes der efter endnu en person, der kan være en fast del af projektet.
Desuden skal der lægges en stor indsats i det at integrere fodboldspillere i området, men mindst lige så
vigtigt er det, at der også satses på forældreintegrationen.
Helhedsplaner, hvori der indgår skole, klub og forening, er for mange børn essentielt for at skabe det gode
og ikke mindst sunde liv.
Banale ting, som fællesspisning, en snak over en kop kaffe og det at mødes fysisk viser tydeligt sin effekt
i forhold til at styrke medlemstallene i klubberne, og her vil området/livet omkring Houlkærhallen blive en
vigtig faktor.
En oversigt over datoer, hvem der kan deltage i de forskellige arrangementer mv., vil blive meldt ud, så
snart der er klarhed over dette.
Har du ideer, tips eller andet, der kan tænkes ind i ovenstående, er du mere end velkommen til at kontakte
Jacob Flintholm på Houlkærskolen.
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Karlekammeret
- Et fællesskab for mænd
Vi er 4 mænd, der ønsker at samle 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 til sidst.
Vi mødes til morgenkaffe og hyggeligt samvær kl. 10. Derefter vil der være et oplæg, en udflugt, sang og
musik, et besøg til en institution eller virksomhed eller noget helt andet spændende. Hvert Karlekammer
slutter kl. 12.
Morgenkaffen er gratis. I forbindelse med udflugter og entréer kan der blive tale om egenbetaling.
Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg står for Karlekammeret. Formiddagen afvikles i sognegården ved
Houlkær kirke, Odshøjvej 7 A, 8800 Viborg.

Program for foråret 2022:
5. januar: Vi følger op på besøget på Grønhøj kro. Britta kommer og fortæller om Kartoffeltyskerne.
2. februar: Finn Hessellund fortæller og viser film om Viborgs historie.
2. marts: Morten Jørgensen fortæller om at være udsendt.
6. april: Hans Chr. Willumsen fortæller om oplevelser på lossepladser i 40 lande.
4. maj: Udflugt til Foulum, hvor Ib Sillebak Kristensen viser rundt.

På gensyn til godt samvær: Johnny Graugaard, Niels Nielsen, Oluf Eriksen og Svend Erik Jørgensen.
For yderligere oplysninger kontakt Svend Erik Jørgensen, 24 24 09 13 / svenderik33@gmail.com.
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Når interesser skaber
indre ro og glæde
Mon du også har en passion for noget? En hobby, som skaber livsglæde, skaber ro og giver hverdagen et
løft.
For mig kan min have lige netop det. På denne grå og mørke årstid ser jeg frem til at komme ud i haven.
Hvad bringer det nye år? Det kribler i mine fingre efter at få jord under neglene. Det er som terapi for mig
efter en lang vinter at komme ud i den friske luft og bruge mine hænder. Jeg finder ro i mit sind, når jeg
graver, planter og beskærer. Ja, selv ukrudt kan have sin berettigelse i verden og være med til at skabe ro.

Min have
Allerede her i slutningen af februar kan man se mig i haven. Der står forårsrengøring på programmet.
Sidste år ved denne tid var landet lukket ned som følge af corona. Når jeg havde brug for at blive luftet,
var der kvadratmeter efter kvadratmeter af fliser, der ventede på at blive renset. Én række ad gangen blev
renset. Det var en glædens dag, da jeg omsider fyldte revnerne med stenmel, og mine fliser stod som nye.
Jeg har fået tradition for at plante min forhave med stolt kavaler, så når jeg går ud ad døren om sommeren,
bliver jeg mødt af et lyserødt hav. Også et flor af 20 solsikker smiler til mig, ranke og strunke. Efterhånden
er der frø fra året før, som har sat sig. Det er altid spændende at se, hvad der dukker op af jorden, og hvor
i haven frøene spirer.
Sidste år begav jeg mig ud i kunsten med georginer. Det gav en blomstrende have i alle regnbuens farver
indtil november. De berigede mig med mange flotte buketter og glade stunder.
Når kalenderen skriver oktober, bliver jeg trist ved tanken om, at mine georginer nu skal op af jorden. At de
stolte kavalerer nu er knap så stolte, og at solsikkerne nu er triste og krumryggede. Men ikke alt er trist.
Solsikkehovederne er nemlig guf for fuglene. Synet af fuglene, der har travlt med at spise, kan igen skabe
smil på læben hen over efteråret.

Fordybelse også på biblioteket
At arbejde i haven giver energi og mentalt overskud for mig.
Hvad er din interesse? Hvad bringer smilet frem hos dig?
På biblioteket kan du gå på opdagelse i alverdens emner. Vi har strikkebøger, kogebøger, rejsebøger, yogabøger, bøger om udeliv, frimærkekataloger, kunstbøger, quizbøger, tegneserier, musik og meget mere.
Eller måske har vi et arrangement, hvor du kan dele din glæde om et emne med andre.
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Om lidt er det vinterferie, og her er der rig mulighed for, at børnene og hele familien kan samles og fordybe
sig i en aktivitet sammen. Børnebibliotekstemaet i år er venskaber. Der vil være teater, koncerter, trylleshow, krea for store og små samt bustur til Økolariet i Vejle og meget mere.
På Houlkær Bibliotek vil man kunne fordybe sig i krea-aktiviteter. Se programmet på ferieaktiviteter.viborg.dk.
For de voksne kunne vores nye barselscafé måske friste. Den 22/2 er der ”Træn din bækkenbund”, den
15/3 ”Muligheder på Naturskolen” og ”Sang og musik” den 5/4.
Er du mere til det politiske og magtspillet, er der den 26/3 ”Temadag med Tim Knudsen – Statsministre fra
afmagt til almagt”. Denne formiddag tager udgangspunkt i de tidligere statsministre og deres forskellige
måder at bruge magten på.
Kig forbi vores hjemmeside viborgbib.dk eller dit lokale bibliotek og få arrangementsfolderen Bemærkedage
eller vinterferiefolderen. Lad dig inspirere og friste. Nyd stunden, hvor dine interesser kommer i højsædet
og oplev fordybelsen og nærværet. Vi ses på biblioteket.

Vil du udstille på Houlkær Bibliotek?
Har du lyst til at udstille nogle af dine samlinger eller interesser på Houlkær Bibliotek og inspirere andre, så
kontakt Anette Siem på ansc@viborg, tlf.: 8787 2649. Vi har aflåselige montrer.

TRÆLAST - BYGGECENTER - PROFFCENTER

Viborg - Randersvej 63-65 - Telefon 86 67 21 00 - www.tmg.dk
44

AKTUELT I OMRÅDET

Seneste nyt fra
Bydelsmødrene
Efter en længere pause på grund af corona kom vi i oktober 2021
atter i gang med vores tirsdagscaféer i aktivitetshuset i Houlkær.
Men ak, allerede først i december steg smittetallet så meget i Viborg, at vi blev
nødt til at lukke ned igen. Vores juleafslutning med planlagt fællesspisning blev også aflyst.
Og her tidligt i det nye år, hvor dette skrives, er smitten stadig så høj,
at vi ikke vil mødes til tirsdagscafé.
Som det ser ud nu, er det uvist, hvornår vi kan starte op igen.
Vi vil informere om det på vores Facebook-side.
Vi savner meget at kunne mødes med både ny-danskere og gammel-danskere
og håber, at det tidlige forår bringer lysere tider.
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Viborg Gymnasium
fylder 50 år
I skoleåret 2021-22 fejrer Viborg Gymnasium sit 50-års jubilæum. Det, der i 1971 begyndte som et ”udbrydergymnasium” af Viborg Katedralskole i lokaler på Overlund Skole, står i dag som et moderne nytænkende gymnasium med tre forskellige uddannelser. Der er sket rigtigt meget på de 50 år.

(Fotos: Friis & Molkte Architects)

I 1974 kunne Viborg Amtsgymnasium, som det hed fra begyndelsen, indtage de nyopførte bygninger på
Skaldehøjvej, der lå som det eneste byggeri på en åben mark. Sidenhen er hele bydelen Houlkær bygget
rundt om gymnasiet med boliger, institutioner og butikker.
Fra 1971 og til 2021 har der været fem forskellige rektorer på gymnasiet, der hver især har sat deres præg
på skolen.

Fotos af Viborg Gymnasiums fem rektorer fra venstre mod højre: Niels Jørgen Pedersen 1971-1995,
Kurt Fredsgaard 1995-2003, Lone Eiby Mikkelsen 2003-2014, Mads Bendix Fjendsbo 2014-2019,
Lene Klemensen Gade 2019-)
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Fire uddannelser under samme tag
Viborg Amtsgymnasium begyndte som et rent STX-gymnasium, der gav studenterne de røde huer efter
tre års uddannelse, men efterhånden udvidede gymnasiet med en HF-afdeling, den toårige uddannelse,
der giver de lyseblå huer, og i den forbindelse skiftede skolen også navn til Viborg Gymnasium og HF.
Dertil kom den særlige treårige HF-uddannelse i samarbejde med The Animation Workshop, VIA, Visuel
HF, og sidst fik vi også EUX-uddannelsen, der i samarbejde med Asmildkloster Landbrugsskole uddanner
landbrugsstudenter med et mørkegråt bånd på huen.
I 2020 skiftede skolen til sit nuværende navn Viborg Gymnasium, der rummer alle uddannelserne under
samme tag. Det giver en dagligdag på skolen, hvor alle møder hinanden og danner venskaber på kryds
og tværs.

Fejring af 50-års jubilæet
Fejringen af jubilæet har ligget i efteråret 2021, og det blev markeret dels d. 5. november, hvor der var
fællestime med alle elever og lærere med hypnose og manipulation. Meget underholdende og tankevækkende. Og så selvfølgelig fødselsdagskage i lange baner til alle efterfulgt af jubilæumscafe.
Til den mere officielle jubilæumsreception d. 18. november var skolens nuværende og tidligere personale
samt skolens mange samarbejdspartnere i Viborg og omegn inviteret til en festlig eftermiddag med fine
taler, musik og masser af gensyn og minder.
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Fotos fra 50-års jubilæumsreception samt jubilæumsfejring for eleverne. På talerstolen ses Viborg Gymnasiums
bestyrelsesformand Harald Mikkelsen (rektor for VIA University College) og elevrådsfor- og næstformand Jakob
Gejl og Emilie Møller Jørgensen.

Se mere om Viborg Gymnasium historie på den virtuelle tidslinje vg50aar.dk
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13. - 22. marts 2020

Viborg Kammerkor medvirker ved
festivalgudstjenesten den 22. maj

Festival i Houlkær Kirke

Kirken repræsenterer mangfoldigheden ved Viborg Internationale Kirkemusikfestival med jazz-koncert,
koncert for orgel og klaver og en helt særlig musikgudstjeneste med folkemusik
Tre af de 18 arrangementer ved Viborg Internationale Kirkemusikfestival finder sted i Houlkær Kirke og det med
tre helt særlige koncerter, som du kan læse mere om på næste side.
Festivalen finder sted 20.-29. maj 2022, og det er den tredje kirkemusikfestival, som arrangørerne - foreningen ”Kirkekoncerter i Viborg” - står bag. Herfra håber man på lige så stor succes som de to tidligere
festivaler i 2016 og 2018 - uden for mange begrænsninger. Foreningens formand, organist i Houlkær
Kirke, Maja Simonsen fortæller, at årets koncerter har et højt kunstnerisk niveau og i år med et stort stilistisk
spænd – fra venetiansk mangestemmig kormusik fra 1500-tallet over jazzmusik til nyskrevet folkemusik.
Det er et stadigt bredere publikum, som tidligere år har vist interesse for festivalen, og i år er repertoiret
endnu mere mangfoldigt og således attraktivt også for folk, der ikke traditionelt er til klassisk kirkemusik.
Festivalens åbningskoncert, der plejer at være et tilløbsstykke, er i år lagt i hænderne på et af Danmarks
mest markante kirkekor, Trinitatis Kantori, København, med barokorkester af strygere, basuner, trompet, lut,
cembalo og orgelsolister. Her vil man opleve at blive totalt omsluttet af den skønneste kormusik, når sangere, solister og musikere optræder i hele rummet – fra højkor, kortrappe, sideskibe, søjlegange og balkoner.

Læs mere om festivalens mange
arrangementer og køb billet via
hjemmesiden
viborgfestival.dk
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20. - 29. maj 2022

SØNDAG DEN 22. MAJ KL. 10.30 I HOULKÆR KIRKE - fri entré
Festivalgudstjeneste »Livsmessen« - Trio Mio og Viborg Kammerkor

Ved gudstjenesten opføres »Livsmessen«, en dansk folkemusikmesse, der blev skrevet i forbindelse med
Kirkedagene 2019. Det er en helt ny og anderledes messe om livet fra fødsel til død. Den har tekster af
forfatter Iben Krogsdal og musik af den prisbelønnede dansk-svenske folkemusiktrioen Trio Mio med besætningen violin, guitar og klaver. Trio Mio spiller musik med ønsket om at fylde den danske og svenske
musiktradition med nyt liv, med en traditionel og samtidig moderne lyd. – En afslappet og kreativ omgang
med folkemusiktraditionen. Trio Mio har eksisteret siden 2004 og udgivet 6 CD´er, og de er blevet hædret
med syv Danish Music Awards – FOLK for deres albums. Gruppen medvirker i gudstjenesten sammen
med Viborg Kammerkor og Houlkær Kirkes Kor. Solist er Nanna Clara Josef Johannessen. Liturg: Sognepræst Kristine Jersin. »Livsmessen« kan også opleves i Almind Kirke allerede den 19. maj kl. 19.30.

SØNDAG DEN 22. MAJ KL. 19.30 I HOULKÆR KIRKE - entré 100,Danske og franske værker med Anne Mathiesen og Jens Ramsing

Ved denne koncert opfører organist Anne Kirstine Mathiesen og pianist, organist og komponist Jens
Ramsing værker for orgel og klaver. Programmet indeholder blandt andet interessante og smukke værker
af Jens Ramsing selv og Marcel Dupré – for denne klangligt virkelig spændende og krævende instrumentkombination. Anne er meget aktiv med koncertvirksomhed som orgelsolist, akkompagnatør og kammermusiker over hele Europa: Danmark, Sverige, Finland, Færøerne, Island, Estland, Skotland og Tyskland.
Jens Ramsing giver jævnligt koncerter – både som pianist og organist. Desuden har han indspillet en
række anmelderroste cd’er, bl.a. Fr. Liszt’s romerske klaverværker, alle J.S. Bachs toccataer og fugaer for
orgel og en cd med egne orgelværker.klaversolist. Programmet indeholder endvidere smukke værker af
Marcel Dupré - også for denne klangligt virkelig spændende instrumentkombination.

TIRSDAG DEN 24. MAJ KL. 19.30 I HOULKÆR KIRKE - entré 50,»Stille eksplosioner« - nye jazz-salmer med Mads Granum Kvintet

Jazzpianist Mads Grannum har de sidste par år komponeret og arrangeret ti nye jazzsalmer - udgivet i
albummet »Stille eksplosioner«. Her er tekster af Ida Auken, Lisbeth Smedegaard Andersen, Iben Krogsdal, Christiane Gammeltoft-Hansen m.fl. Mads Granum har med sine fortolkninger af salmer opnået en
opsigtsvækkende niche-succes som jazzmusiker - her sammen med kvintetten, og stjernecellisten Julie
Tandrup Kock.
Mads Granum har med sine fortolkninger af salmer opnået en opsigtsvækkende niche-succes som jazzmusiker og har de seneste 14 år turneret flittigt med sin kvartet. Evnerne inden for rytmisk musik og jazz har
sammen med hans særegne salmeforståelse ført ham til en position som en af landets betydeligste inden
for sin genre. Det er blevet til flere hundrede velbesøgte koncerter i danske og udenlandske kirker.
Foruden jazzklaver spiller Mads Granum rytmisk kirkeorgel. Hans jazz-orgelstykker er blevet spillet i USA,
Australien, New Zealand og Europa, og flere af hans nye salmer er med i de nye salmebogstillæg. Det
omfattende cv inkluderer desuden kapelmester-job for Thomas Eje og keyboardspiller i Glæsels Orkester.
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ØVRIGE ARRANGEMENTER
18. maj kl. 19.00 Skals Kirke
Optaktskoncert med fællessang
Skals Kirkes Voksenkor og organist
20. maj kl. 19.30 - Viborg Domkirke
Himmelsk musik med surround sound
Trinitatis Kantori Kbh, orkester og solister
21. maj kl. 15.00 - Vestervang Kirke
Kirkelige og verdslige sange
Konservatoriets Pigekor, Esbjerg
21. maj kl. 19.30 - Asmild Kirke
Bach på svensk
Gunnar Idenstam og Lisa Rydberg
22. maj kl. 15.00 - Viborg Domkirke
Scarlatti-program med Bjarke Mogensen
Musica Ficta, Copenhagen
22. maj kl. 19.00 Karup Kirke
Nye salmer og bibelreflektioner
Astrid Toft Hansen, Troels og Anders Hjort
23. maj kl. 19.30 - Søndermarkskirken
Orgelkoncert med personlig musikstil
Gunnar Idenstam, Sverige
25. maj 17.00 - Sortebrødre Kirke
Orgelmusik af Sandvold og Duruflé
Kirkens organist Signe Ladehoff
26. maj kl. 10.00 - Vestervang Kirke
Traditionel jødisk festmusik
Musikgudstjeneste med Klezmerduo
26. maj kl. 10.00 - Sortebrødre Kirke
Musikgudstjeneste
Sortebrødre Kirkes Kor, violiner og orgel
27. maj kl. 16.00 - Viborg Domkirke
Orgelmusik af Vivaldi, Donatoni og Berio
Domorganist Morten Ladehoff
28. maj kl. 15.00 - Sortebrødre Kirke
Orgelkoncert med egne værker og impro
Naji Hakim, Paris
28. maj kl. 19.30 - Søndermarkskirken
Transfiguration
Lunds Vokalensemble
29. maj kl. 16.00 - Viborg Domkirke
Sang til sjælen
Vokalensemblet Amarcord, Leipzig
29. maj kl. 10.00 - Viborg Domkirke
Festival musikgudstjeneste - uropførelser
Domkirkens ungdomskor og kantori

viborgfestival.dk
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Nyt fra Houlkær Kirke
Nyt fra Menighedsplejen i Houlkær
De fleste har nok opdaget, at Houlkær Sogns Menighedspleje har haft gang i forskellige tiltag for at
samle penge ind til julehjælp til økonomisk trængte familier i sognet.
Det gik heldigvis rigtig godt. Så godt at vi kunne hjælpe alle de 58 familier, der opfyldte kriterierne. TAK
til jer, der gjorde det muligt.
Men hvad har vi så fået ind?
34.619 kroner gennem indsamling og salg af nørklegruppens arbejder, lotterier, konfirmandernes engle
og donerede juletræer! Tak til alle, der har nørklet, tømret, malet, solgt og købt. Tak også til jer, der ikke
har manglet noget, men givet alligevel.
34.619 kroner er meget, men 58 familier er også mange, derfor har vi søgt støtte hos fonde og foreninger m.m. Også her har vi været heldige.
Stor tak til Jubilæumsfonden, 2. Sct. Georgsgilderne, Samvirkende Menighedsplejer, HS Byg og Kirkernes sociale arbejde, der i alt har støtte os med 42.000 kroner.
Lotte Martin Jensen
Formand

Fredag d. 10. juni – søndag d. 12. juni
Minikonfirmandweekend
Vi gentager succesen fra sidste år og afholder vores minikonfirmandundervisning som et weekendforløb
for børn i Houlkær sogn på 3. klassetrin. Vi bygger forløbet op omkring Harry Potter, hvor vi både skal
være inde og ude. Vi laver bålmad sammen, hygger os, kigger på kirken, hører fortællinger og ser film.
Der kommer en indbydelse med tilmeldingsblanket på Houlkærskolens Aula senere. Hvis du går på en
anden skole, kontakt kirkekontoret.
Det er gratis at være minikonfirmand, og alle er velkomne.
Vi glæder os til at se jer og håber, I vil være med!
Med venlig hilsen
sognemedhjælper Hanne Flyvholm og præsterne Kristine Jersin og Lotte Martin Jensen
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De grønne
pigespejdere i Houlkær
Vi holder til i Houlkær Kirke i kælderen, i sommerperioden flytter vi ofte vores møder ud i naturen.

Grønsmutterne:

Spejdere:

Piger fra 0.-3. kl.
Mødetid: onsdage kl. 16.30 – 18.15

Piger fra 4. klasse og opefter.
Mødetid: onsdage kl. 18.30 – 20.30

Henvendelse: Gruppeleder, Anne Verner Hansen
Er der nogle voksne, som tidligere har været spejder, eller som er interesseret i at medvirke ved spejderarbejdet, hører vi meget gerne fra jer.

Kom og vær med - bliv grøn pigespejder

Tip os!

en ide til,
r Nyt eller måske
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re et emne til ”Hou
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så send meg
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ARRANGEMENTER
TORSDAG D. 17. FEBRUAR KL. 14.30
SOGNEEFTERMIDDAG
“Troens billeder”, foredrag ved sognepræst, underviser og kunstner Benny Vindelev
Benny Vindelev fortæller om at male bibelske billeder. Foredraget rummer blandt andet tanker om kunstens
betydning og sprog. Der vises også eksempler på Benny Vindelevs egne værker og fortælles om de tanker,
der ligger bag motiverne. Benny Vindelev har udsmykket kapellet på Sygehus Syd, Aalborg, Hånbækkirken
i Frederikshavn og Ry Kirke.
Benny Vindelev var sognepræst i Hans Egedes sogn, Aalborg fra 1990 – 2014 samt lærer på Teologisk
Voksenundervisning gennem en årrække. Arbejder med billedkunst. Siden 2014 projektleder for undervisning af børn og unge i Aalborg Budolfi provsti.
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.
SØNDAG D. 6. MARTS
KOLLEKTSØNDAG TIL FORDEL FOR
MØLTRUP OPTAGELSESHJEM
Gudstjeneste kl. 10.30 herefter frokost med tapas-platte
kl. 11.30 – 12.30
På vores kollektsøndage samler vi ind i kirken og ved frokosten til et af de formål, som Houlkær Kirke støtter.
På denne søndag går alle indsamlede midler til Møltrup
Optagelseshjem. Møltrup er et hjem, hvor mænd (som for
kortere eller længere tid har brug for støtte i deres liv) kan finde hjælp til at tage livet op på ny. Under gudstjenesten vil Møltrup Optagelseshjems arbejde kort blive introduceret, og der vil blive samlet ind i døren.
Ved frokosten herefter i kirkens lokaler vil Møltrup Optagelseshjem servere tapas-platter for os og fortælle
lidt mere om sig selv og det, der laves på stedet.
En tapas-platte koster 118 kroner.
Der er tilmelding til frokosten hos kirkekontoret tlf. 86 67 40 88 eller på mail mcz@km.dk
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SØNDAG D. 13. MARTS KL. 12.00 TIL 15.00
SOGNEINDSAMLING
– DANMARK SAMLER IND TIL KLIMALØSNINGER
For hver dag, der går, ses klimakrisens konsekvenser tydeligere
og tydeligere.
Derfor vil omkring 15.000 danskere søndag d. 13. marts 2022
samle ind til dem, der er hårdest ramt. Oftest er det dem, som
har det mindste klimaaftryk, der dybt uretfærdigt rammes hårdest.
Og i år som altid deltager Houlkær Sogn i landsindsamlingen
til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Så vær klar ved døren, når vi ringer på, hvis du har lyst til at støtte en
god sag!
Vi søger også indsamlere, der vil afse et par timer til at gå en rute i sognet. Hvis det er noget for dig, så
kontakt indsamlingsleder Anne Verner Hansen på tlf. 61 67 33 49 eller på mail avh1110@gmail.com
Indsamlerne mødes i sognesalen til en sandwich og orientering umiddelbart efter gudstjenesten - cirka kl.
11.30. Og der er kaffe på kanden, når man vender tilbage igen fra sin rute!
TORSDAG D. 17. MARTS KL. 14.30
SOGNEEFTERMIDDAG
”At være kirke for afviste asylansøgere”, foredrag ved Lindvig
Osmundsen
Forhenværende sognepræst i Bording Lindvig Osmundsen fortæller om seks års engagement i arbejdet med at drive Bording
Bibelcafe, hvor en gruppe frivillige i Midtjylland forsøger at være
kirke for en gruppe kristne afviste asylansøgere fra udrejsecenter Kærshovedgård.
LØRDAG D. 2. APRIL
FORÅRSMARKED
Fest for hele familien, hvor der er mulighed for lotteri, fiskedam, ansigtsmaling, loppemarked og køb af
hjemmelavede ting hos vores nørkleklub, kagebod og dejligt hjemmelavet mad i vores café. Der uddeles
løbesedler med program for dagen, så kom og oplev en festlig dag med et mylder af dejlige mennesker i
kirkens lokaler. Hvis du har noget – stort eller småt – som du har lyst til at give til loppemarkedet, sy-boden,
kageboden eller tombolaen, så tager vi med TAK imod. Det kan afleveres i kirken i kontorets åbningstider
mellem 9 og 13. Vel mødt til en festlig dag.
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TORSDAG D. 14. APRIL KL. 17.30
SKÆRTORSDAGSMÅLTID
Skærtorsdag spiste Jesus sit sidste måltid sammen med sine disciple og indstiftede dermed nadveren.
Den aften er derfor måltidets og fællesskabets aften. Det vil vi markere i Houlkær Kirke ved at indbyde til
fællesspisning i kirkens sognelokaler. Efter spisningen vil vi fortsætte ind i kirken til skærtorsdagsgudstjeneste kl. 19.30. Der er tilmelding til spisningen senest fredag d.8. april på tlf. 42834027, og maden koster
30 kroner pr. person.
TORSDAG D. 28. APRIL KL. 14.30
SOGNEEFTERMIDDAG
”Den store kristne forfatter Dostojevskij”, foredrag ved forfatter og mag.
art. Monica Papazu
Rusland har haft og stadig har mange vigtige forfattere. Den største af
dem er Dostojevskij (1821-1881). Han er også den mest aktuelle, fordi
han er den mest profetiske. Dostojevskij ser historien i troens evighedslys, og derfor kan han virkelig forstå historien, d.v.s. de åndelige kræfter,
som er på spil i historien. Dostojevskijs romaner handler om modernitetens åndelige og moralske krise, og de er samtidig et vidnesbyrd om
Kristus og om opstandelsens kraft i menneskets hjerte og liv.
Monica Papazu er mag.art. i sammenlignende litteratur samt forfatter til bl.a. ”Diamantbroen: Om den Orthodoxe Kirkes univers”, ”I Guds klare solskin: H.C. Andersens kristne eventyr og historier”, ”Signalement
af Danmark og dansk åndsliv.”
TORSDAG D. 12. MAJ KL. 19.30
VARME HVEDER
Aftenen før Store bededag er der tradition for varme hveder. Og den chance for hyggeligt samvær vil vi ikke
lade gå fra os! Så velkommen til hveder, kaffe, sang og fællesskab i kirkens sognelokaler!
ONSDAG D. 8. JUNI KL. 17.00 I GRYDEN BAG KIRKEN
OPEN AIR GUDSTJENESTE
Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Open Air er en hyggelig gudstjeneste for store og små under åben
himmel. Efter gudstjenesten er der grillmad tilberedt af Houlkærs grønne pigespejdere, og der er hygge og
samvær og leg for børnene.
Maden er spaghettigudstjenestepriser: 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn
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KONCERTER
ONSDAG 12. MARTS 15.00
FORSINKET 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
seks-stemmige arrangementer.
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 festlig musik på orglet.
Fri adgang.
ONSDAG 23. MARTS 19.30
KORKONCERT MED VIMUKO
Viborg Musikskoles Kor giver viser korsangens mange
udtryk fra gregoriansk sang til musical, fra klassikerne til
rytmisk musik, fra dansktop til avantgarde.
Koret ledes af den erfarne korleder, Ole Gad.
Fri adgang
ONSDAG 6. APRIL 19.30
PÅSKEOPTAKT: DE NI LÆSNINGER
Der er en stolt tradition for at holde de ni læsninger op
imod jul. Denne tradition kan også bredes ud til påsketiden, hvor komponisten Jakob Lorentzen har omsat Jesu
lidelseshistorie i ord og toner.
Houlkær Kirkes pige- og voksenkor synger korsange imellem læsninger og fællessalmer og vil dermed sammen
med menigheden synge påsken ind til denne stemningsfulde koncert/aftengudstjeneste.
Kirkens musikere medvirker på fagot, bas og orgel.
Liturg Lotte Martin Jensen.
Fri adgang
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LØRDAG 7. MAJ 16.00
VIBORG KORET FÅR BESØG AF RYSLINGE SANGKOR
Koncert med Viborg Koret og Ryslinge Koret. Musikalsk
eftermiddag med en bred palet af dejlige, kendte danske
og udenlandske sange. Koncerten er kulminationen på en
hel sæsons forberedelse samt et intenst øveforløb på selve dagen. Medvirkende: Ryslinge Sangkor, dir. Jens Reinholdt og Viborg Koret, dir. Karl Alfred Petersen.Fri adgang
FASTE BEGIVENHEDER
BABYSALMESANG
Babysalmesang er for babyer fra ca. 2 til ca. 9 måneder og deres voksne. De ca. 40 minutter går med
sange og salmer. Vi ser på sæbebobler og gynger i tæpper m. m., så børnenes sanser bliver stimuleret
på mange forskellige måder. Efterfølgende er der kaffe og brød til dem, der har tid og lyst. Tilmelding
til Hanne Flyvholm 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk. Det koster ikke noget at deltage. Der er
babysalmesang hver torsdag kl. 10.45.
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 bobler, rasler med æg og danser. Det koster ikke noget at deltage, og man
er velkommen til blot at møde op. Hvis du vil høre nærmere, kan du kontakte sognemedhjælper Hanne
Flyvholm på 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk.
KÆLDERHYGGE
Vi mødes til et åbent fællesskab af børnefamilier. Vi mødes 2. 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.
Det koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.
Vi mødes tirsdag d. 8. februar, 8. marts, 12. april. Tilmelding til sognemedhjælper Hanne Flyvholm senest
dagen før på 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk.
ÅBEN FAMILIE FOR SENIORER
Vi mødes fredag i ulige uger fra kl. 18.00–21.00.
Vi spiser 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.
Vi mødes fredag d. 4. og 18. februar, fredag d. 4. og 18. marts. Torsdag d. 14. april holder vi påskemåltid
– se særskilt program og fredag d. 29. april.
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SAMTALESALON
Vi mødes i kirkens sognelokaler eller på Houlkær Bibliotek tirsdage i ulige uger fra kl. 10.00- 11.30, hvor vi
drikker kaffe sammen og på en uforpligtende måde bliver klogere på hinanden og livet gennem samtaler.
Vi mødes flg. tirsdage: d. 1. marts i Houlkær Kirke d. 15. marts på Houlkær Bibliotek, d. 29. marts i Houlkær Kirke og d. 26. april på Houlkær Bibliotek.
SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Spaghettigudstjeneste er en lille hverdagsgudstjeneste for børnefamilier, hvor vi efterfølgende spiser kødsovs og spaghetti sammen. Gudstjenesten varer omkring 20 minutter og er tilrettelagt, så selv de mindste
kan være med. Under spisningen er der mulighed for, at de voksne kan få sig en snak, mens børnene
sættes i gang med en lille aktivitet. Vi glæder os til at se jer!
Maden koster 5 kr. for børn og 10 kr. for voksne. Der er ingen tilmelding.
Kommende datoer for spaghettigudstjeneste: 23. februar – 30. marts – 27. april – 18. maj
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. 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. 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!
KARLEKAMMERET – ET FÆLLESSKAB FOR MÆND
Den første onsdag i måneden mødes vi i Houlkær Kirke til morgenkaffe og hyggeligt samvær fra kl. 10.0012.00.
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.
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www.houlkaerkirke.dk
Kontaktoplysninger:
Kbf. sognepræst Kristine Jersin
træffes i kirken tirsdag kl. 10 – 11
og onsdag kl. 10.30 – 11.30 og efter aftale.
tlf. 24 27 96 33 · krje@km.dk
Sognepræst Lotte Martin Jensen
træffes i kirken fredag kl. 10 – 12, når hun ikke
holder gudstjeneste om søndagen
og i Søndersøparken onsdag kl. 10.45 – 12
tlf. 29 33 64 09 · lomj@km.dk
Sognepræst Steen Hedemann Andreassen
træffes efter aftale
tlf. 60 80 47 95 · stean@km.dk
Kordegn Mark Czepluch
træffes i kontorets åbningstider
Mandag – fredag kl. 9 – 13 og efter aftale
tlf. 86 67 40 88 · mcz@km.dk
60

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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Gudstjenesteliste
13. februar
20. februar
27. februar
Jensen

10.30
10.30
10.30

Septuagesima
Sexagesima
Fastelavn

Kristine Jersin
Kristine Jersin
Kristine Jersin / Lotte Martin

6. marts
13. marts
20. marts
27. marts

10.30
10.30
10.30
10.30

1. s. i faste Kollektsøndag
2. s. i faste
3. s. i faste
Midfaste

Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin
Kristine Jersin
Lotte Martin Jensen

3. april
10. april
14. april
15. april
17. april
18. april
24. april

10.30
10.30
19.30
10.30
10.30
10.30
10.30

Mariæ Bebudelsesdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
Anden påskedag
1. s. e. påske

Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin
Kristine Jersin
Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin
Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin

1. maj
8. maj
15. maj
22. maj
26. maj
29. maj

10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

2. s. e. påske
3. s. e. påske
4. s. e. påske
5. s. e. påske, Livsmessen
Kristi Himmelfarts dag
1. s. e. Påske

Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin
Steen Hedemann Andreassen
Kristine Jersin
Lotte Martin Jensen
Lotte Martin Jensen
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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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HØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITET

VI UDFØRER

 ALT I TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE
 ALT I MURER- OG REPARATIONSARBEJDE
 NYBYGGERI OG OMBYGNINGER
 RENOVERINGER OG TAGUDSKIFTNINGER
 INVENTAR OG BYGNINGSSNEDKERI

LÆS MERE PÅ

HS-BYG.DK
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Det sker…
17. februar 14.30

Sogneeftermiddag

Houlkær Kirke

27. februar 10.30

Fastelavn

Houlkær Kirke

6. marts 10.30

Kollektsøndag

Houlkær Kirke

9. marts 16.30

Cykeltur til grønne områder

Aktivitetshuset

12. marts 15.00

Forsinket nytårskoncert

Houlkær Kirke

13. marts 12.00

Sogneindsamling

Houlkær Kirke

15. marts 19.00

Repræsentantskabsmøde Initiativgruppen Houlkær

Houlkærskolen
i ”Slusen”

17. marts 14.30

Sogneeftermiddag

Houlkær Kirke

23. marts 19.30

Koncert med ViMuKo

Houlkær Kirke

2. april 9.00

Forårsmarked

Houlkær Kirke

6. april 19.30

Påskeoptakt ”De 9 læsninger” Houlkær Kirke

Houlkær Kirke

14. april 17.30

Skærtorsdagsmåltid

Houlkær Kirke

28. april 14.30

Sogneeftermiddag

Houlkær Kirke

7. maj 16.00

Koncert med Viborg Koret og Ryslinge Sangkor
Houlkær Kirke

Houlkær Kirke

12. maj 19.30

Varme hveder

Houlkær Kirke

22.-29. maj

Kirkemusikfestival

Houlkær Kirke

8. juni 17.30

Open Air gudstjeneste

Houlkær Kirke

10. – 12. juni

Minikonfirmandweekend

Houlkær Kirke
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