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I næsten fem år har borgerne i Houlkær været holdt hen med snak, men i slutningen af marts skete det 
endelig: Lastbiler med den nye toiletbygning rullede ned gennem Granada-skoven.

Det var helt tilbage i kommunalvalgkampen i 2017, politikerne lovede, at der nok skulle kunne findes pen-
ge til en toiletbygning i Granada, og siden har ikke så få politikere forsøgt at spille bolden over på andres 
banehalvdel. Derfor er det ekstra glædeligt, at det er politikere fra flere af byrådets politiske udvalg, som er 
blevet enige om at skillinge sammen til en stor del af udgiften til toiletfaciliteterne.

Det var således en historisk dag, da lastbilerne i slutningen af marts trillede ned til det mudrede skovområ-
de for at læsse toilet-samlesættet af. Lad os nu sammen passe på de nye flotte faciliteter. 

Og der er udsigt til mere historieskrivning i Houlkær i den kommende tid, for meget tyder på, at planerne 
for et nyt samlende idrætscenter øst for Viborg kan blive en realitet ved området omkring Houlkærhallen. Vi 
bor i kommunens største bydel, og det er efterhånden blevet tydeligt for enhver, at området i nær fremtid 
vil vækste yderligere, når de forskellige etaper af Taphede-området begynder at tage form – første etape 
er allerede rigtig godt på vej.

Det giver masser af nye elever til Houlkærskolen, og det giver masser af grobund for optimisme i forhold til 
at få nogle idrætsfaciliteter, som en endnu større bydel i fremtiden skal kunne nyde godt af.

Et ydmygt ønske i den sammenhæng kunne være, at der også tænkes en kunstgræsbane ind i projektet. 

En lidt anden slags historie bliver også skrevet til sommer, når skolebibliotekar Bente Bach, som har været 
fast inventar på Houlkærskolen gennem de sidste 35 år, takker af. Både elever og kollegaer har været 
lykkelige for samarbejdet og samværet med Bente, og hun kommer til at efterlade et stort hul, når hun 
har fortalt den sidste historie på biblioteket og takker af for at gå på en velfortjent pension.

Også redaktionen på Houlkær Nyt har nydt godt af Bentes mange idéer, og vi ønsker 
hende god vind fremover.

Tre vidt forskellige former for historieskrivning fra vores dejlige bydel. Du kan læse om 
dem alle her i bladet, og har du selv forslag til historier til Houlkær Nyt, så tøv ikke med 
at sende en mail til: houlkaernyt@gmail.com.

Rigtig god læselyst – og god sommer til alle i Houlkær.

Det er tid til at skrive flere  
kapitler i Houlkærs historie

LEDER

Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt
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Det var lige på et hængende hår.
Udgangen af 1. kvartal 2022 var allersidste frist, hvis ikke Initiativgruppen Houlkær skulle risikere at gå glip 
af en del af de fondsmidler, det med møje og besvær er lykkedes at indsamle til etableringen af et toilet i 
tilknytning til madpakkehuset og de øvrige friluftsfaciliteter i Granada-skoven. 
Så meget større var lettelsen hos initiativgruppens to fremmeste toilet-forkæmpere, Stig Jensen og Henning  
Bruun-Schmidt, da der torsdag 24. og fredag 25. marts endelig rullede to store lastbiler ned ad skovstierne 
i Houlkær. Først med tagkonstruktionen – og dagen efter med de to toiletsektioner, som efterfølgende er 
blevet samlet til et fuldt funktionsdygtigt toilet med tilhørende feltstation.
- Det har været en lang og snørklet proces, og vi skal da ærligt indrømme, at der har været tidspunkter 
undervejs, hvor vi har spurgt os selv, om vi mon nogensinde ville komme i mål med projektet. Men nu står 
toilettet der heldigvis – og dét glæder vi os over.

Skovtoilet leveret  
som samlesæt
Fredag 20. maj fra klokken 10 til 14 er alle i Houlkær inviteret med til officiel indvielse af det nye 
toilet i Granada-skoven.

Stig Jensen, Initiativgruppen Houlkær, holder tale ved indvielsen af de første friluftsfaciliteter 
i Granada-skoven i foråret 2016. Stort set lige siden har Initiativgruppen Houlkær arbejdet 
målrettet på også at få etableret et toilet i området.

AKTUELT I OMRÅDET

Af Kim Juhl Andersen
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AKTUELT I OMRÅDET

Det nye toilet ankom som ”samlesæt” fordelt over 
to solbeskinnede forårsdage sidst i marts og blev så 
i øvrigt samlet på stedet af udsendte medarbejdere 
fra Holstebro-virksomheden Scan-Plast. 

Det lykkedes lige akkurat Initiativgruppen Houlkær 
og de øvrige involverede at få det nye Granada-toilet 
etableret, inden marts blev til april. Var tidsplanen 
blot skredet med en ekstra uge, var initiativgruppen 
med stor sandsynlighed gået glip af nogle af de 
fondsmidler, som møjsommeligt er blevet indsamlet 
til toilet-projektet.

En erfaren kranfører fra et vognmandsfirma i Vejen i det 
sydjyske hjalp til med at få løftet de sidste toilet-elementer 
på plads i Granada-skoven. Dagen forinden var en chauffør- 
kollega kørt fast i den bløde skovbund, da han ankom med 
toilettets tagkonstruktion.
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AKTUELT I OMRÅDET

- Vi er overbeviste om, at det bliver til stor fornøjelse. Ikke mindst for de mange dagplejere og daginstituti-
oner, som her i sommerhalvåret benytter sig af friluftsfaciliteterne i Granada-skoven, forudser de to synligt 
lettede initiativgruppe-veteraner.

Masser af forståelse – men småt med penge
Madpakkehuset og de to shelters i Granada-skoven blev officielt indviet i maj 2016 efter fire års intensivt 
forarbejde, og allerede ved den lejlighed konstaterede Friluftsrådets repræsentant nøgternt, at ”nu mangler 
der bare et toilet”, for at området bliver helt komplet som naturlegeplads for både børn og voksne. 
Friluftsrådet yder dog ikke selv tilskud til toiletbygninger i naturen – og det er der for øvrigt en lang række 
fonde og organisationer, som heller ikke gør, har Initiativgruppen Houlkær modstræbende måttet sande 
under de efterfølgende fem-seks års indsats for at samle penge sammen til et toilet.
- Forståelse og sympati har vi i forløbet mødt masser af, men konkrete økonomiske tilsagn har det været 
småt med, noterer Henning Bruun-Schmidt, der som daværende kasserer i Initiativgruppen Houlkær er 
den, der har stået som afsender på de fleste af støtteansøgningerne.
Op til kommunalvalget i 2017 vejrede Initiativgruppen Houlkær pludselig morgenluft, da der på et vælger-
møde i Houlkær viste sig bred politisk opbakning bag ønsket om et toilet i Granada-skoven.
Disse mere eller mindre konkrete valgløfter har man fra lokalt hold efterfølgende forsøgt at holde politikerne 
op på, og i sidste ende er det da også fortrinsvis Viborg Kommune, der har fremskaffet midler til, at toilet-
projektet i Granada-skoven har kunnet realiseres.
Kultur- og fritidsudvalget og klima- og miljøudvalget har hver bidraget med 150.000 kroner, mens børne- 
og ungdomsudvalget har fremskaffet 125.000 kroner til formået.
Restbeløbet har Initiativgruppen Houlkær selv tilvejebragt med hjælp fra Viborg Gymnasium og Anders 
Brøndums Fond.
Samlet løber regningen op i 515.000 kroner inkl. tilslutningsafgift og ledningsarbejder, men ekskl. moms 
og byggeledelse. 

Officiel indvielse 20. maj
Nogle af dem, der utvivlsomt får stor fornøjelse af de nye faciliteter i Granada-skoven, er lærerne og ele-
verne på Houlkærskolen.
- Ikke mindst for indskolingsklasserne er Granada-skoven et populært udflugtsmål. Her i sommerhalvåret 
besøger indskolingen typisk skoven flere gange om ugen, og med de forbedrede toiletforhold får de nu 
mulighed for at tilbringe endnu længere tid i naturen. Det er et kæmpeplus, fremhæver Jacob Flintholm, der 
som koordinator og natur- og teknik-lærer på Houlkærskolen har fungeret som bindeled til Initiativgruppen 
Houlkær i forbindelse med den officielle indvielse af Granada-toilettet fredag 20. maj.
Planen er, at i alt cirka 225 Houlkær-elever fordelt på 2., 3. og 4. årgang på indvielsesdagen skal være med 
til at sørge for liv i skoven i formiddagstimerne.
Eleverne udfordres klassevis i forskellige naturdiscipliner, og i dagens højtidelige anledning vil der også 
være præmier at vinde for de skrappeste klasser på hver årgang.
I løbet af de i alt fire timer, indvielses-arrangementet kommer til at strække sig over, støder der formentlig 
også nogle politikere til for at sige nogle bevingede ord om de nye faciliteter i Granada-skoven. 
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AKTUELT I OMRÅDET

Viborg Gymnasium og de øvrige uddannelsesinstitutioner ”Øst for søerne” er ligeledes inviteret, og sidst – 
men ikke mindst – vil der på dagen være rig lejlighed til, at den menige Houlkær-borger kan kigge forbi og 
orientere sig om de nye muligheder for at holde familiefest eller børnefødselsdag i naturen.
- Vores eneste større bekymring er naturligvis, om det nye toilet nu også kan få lov til at stå i fred, men den 
bekymring lever vi med.
- Vi er bevidst gået efter et toilet, som er robust og let at vedligeholde, og så håber vi i øvrigt, at vi sammen 
kan hjælpe hinanden med at værne om de faciliteter i Granada-skoven, som vi nu igennem det meste af ti 
år har arbejdet så hårdt på at få etableret, lyder det appellerende fra Stig Jensen og Henning Bruun-Sch-
midt, Initiativgruppen Houlkær. 
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Med interessen for mad og ikke mindst sushi var Søren Klejnstrup i 2020 endt på Sushimania i Randers. 
Her fik han den bedste sushi, han nogensinde havde smagt, og så spirede idéen om at åbne en sushi-re-
staurant, ikke bare i Viborg men i den bydel han voksede op i.
Han luftede tankerne for en af sine gamle skolekammerat fra Houlkærskolen, Morten Mikkelsen, og han gik 
med på idéen. Så var det med at finde en sushi-kok, og sådan nogle hænger ikke på træerne. 
Problemet blev løst ved, at kokken fra Randers-restauranten også fandt det interessant at komme med i 
sin egen sushi-forretning.
Han hedder Cosmin Mitache og er oprindeligt fra Rumænien. Han kom til Danmark for nogle år siden for 
netop at lære at lave sushi, og netop hans præg på de oprindeligt japanske lækkerier med fisk, ris, tang, 
og hvad han ellers finder på, faldt i smag hos Søren Klejnstrup.
For Cosmin Mitache, som bor i Randers med sin danske kone og deres fælles søn, var det er drøm, som 
gik i opfyldelse – at få sit eget. 

Houlkær-drenge fandt  
sammen om sushi-restaurant
What the Fish i Overlund Bydelscenter kan snart markere sit første år med sushi-takeaway, og det 
går helt fornuftigt.

Kokken Cosmin Mitache og Houlkær-drengene Søren Klejnstrup og Morten Mikkelsen  
er mændene bag sushi-restauranten What the Fish i Overlund Bydelscenter.  
Efter knap et år er de godt tilfredse med udviklingen. Foto: Louis Schmidt-Lund.

Af Louis Schmidt-Lund

HOULKÆR-PORTRÆTTET
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Trekløveret havde set sig varm på loka- 
lerne efter Stjerne Pizza i Overlund By-
delscenter, som længe havde stået tom-
me efter en brand. Det lejemål fik de så 
og kunne åbne i juni 2021.

Iværksætterne
Selvstændige har hans danske partne-
re været længe. Iværksætteren Søren 
Klejnstrup har en bod i Aarhus Street 
Food, og han har i en del år også ejet 
Shell i Ravnstrup, for øvrigt sammen med 
anden Houlkær-dreng og skolekamme-
rat, Jeppe Norup. Morten Mikkelsen har i 
20 år solgt biler, de 10 år som selvstæn-
dig.
Nu koncentrerer Morten Mikkelsen sin 
tid om What the Fish sammen med Cosmin Mitache og en flok søde unge piger til at betjene kunderne. 
Blandt andet har Morten sat sig ind i ris til netop sushi. Det er en særlig slags, som skal mættes i vand 
inden kogningen.
- Jeg har lært nogle tricks af en japaner og har i det hele taget brugt lang tid på netop den del, for risen er 
vigtig, da den udgør en stor del af sushi, siger Morten Mikkelsen.
Hos What the Fish har kokken kreeret stedets version af en pokébowl, hvor grundsubstanserne er de 
samme, men hvor kunden selv kan vælge sin kød-topping.
- Pokébowl udgør et helt måltid, og den har vi pænt succes med, fortæller Morten Mikkelsen.

Ting tager tid
Søren Klejnstrup oplyser, at What the Fish kom ud af det første halve år med et lille underskud. I år er det 
kun gået fremad, og faktisk har mændene bag forretningen mod på at åbne endnu en sushi-restaurant med 
WTF på facaden. Nok ikke i Viborg, hvor der vest for søerne er flere sushi-takeaways eller -restauranter.
- Det skal være inden for en rimelig køreafstand af Viborg, hvis vi kan finde den rigtige placering, og ikke 
mindst en sushi-kok, og sådan nogle hænger altså ikke på træerne, konstaterer Søren Klejnstrup.
What The Fish er det nyeste skud af butikker i Overlund Bydelscenter, og Morten Mikkelsen kan konstatere, 
at man allerede har mange kunder, som kommer ofte. Det kniber mere med de nye og tilfældige kunder 
ind fra gaden.
- Egentlig lidt underligt, når parkeringspladsen ofte er fyldt med biler, hvor folk myldrer mellem dagligva-
rebutikkerne Rema 1000 og Løvbjerg. Jeg bor selv i Tapdrup, og det var pudsigt, at nogle af mine naboer, 
som handler ind i Overlund Bydelscenter, efter flere måneder ikke havde bemærket en ny sushi-restaurant. 
En kollega i centret havde den samme oplevelse, da de åbnede en vinbutik. Men kunderne kom lige så 
stille, også hos os, så nye ting tager åbenbart lidt tid i Houlkær-Overlund, siger Søren Klejnstrup.

Så er der kunder til sushi-lækkerier hos What the Fish.  
Butikkens nyeste tilbud er en speciel pokébowl, et helt måltid 
hvor kunderne selv vælger kød-topping, og det er allerede en 
pæn succes. Foto: Louis Schmidt-Lund.

HOULKÆR-PORTRÆTTET
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HOULKÆRSKOLEN

Jeg har skrevet om det før; det forunderlige i ”regnearkets virkelighed”, som vi får i lind strøm af data med 
tal og tabeller over, hvordan virkeligheden på skolen ”gik”, ”går” og kommer til at ”gå” i fremtiden. 
Hvor ”regnedrengene” typisk, ikke overraskende, er ret skarpe til at fortælle, hvordan det ”gik”, så er de 
lige så overraskende upræcise, når det kommer til at forudsige, hvordan det ”går” og, ikke mindst, kommer 
til at ”gå”. 
Vi skulle på Houlkærskolen ifølge samtlige prognoser, som vi i øvrigt bliver præsenteret for hvert år, have 
haft vigende elevtal de sidste mange år. Det har ikke holdt stik endnu, og det kommer det heller ikke til i år. 
Efter denne vinters skoleindskrivning har vi i øjeblikket 65 kommende 0. klasses elever, og det betyder igen 
tre nye 0. klasser på Houlkærskolen – igen eneste skole i Viborg Kommune med tre klasser på kommende 
0. årgang. 
65 er godt nok færre end sidste år, men tallet kan meget vel være større, når vi kommer hen til skolestar-
ten i august, da der løbende kommer nye elever til via tilflytning til området eller fra andre skoledistrikter 
omkring Houlkær.
Hvad regnearket heller ikke har kunnet forudse, så er vores nuværende 3. årgang nu blevet så stor, at vi i 
forbindelse med sommerferien bryder klasserne op og danner fire nye 4. klasser. Det betyder mere plads 
til faglig og social trivsel i klasserne, hvilket er den primære årsag til omlægningen. 
Det betyder også mulighed for, at flere elever kan komme til. Flere elever er i sig selv ikke et mål eller en 
garanti for en god skole, men det er dog et tegn på, at vores skolefællesskab er attraktivt for ikke bare 
forældre i Houlkær, men også udenfor skoledistriktet. 
Vores mål er ikke at være størst, men at lave den bedste skole for flest muligt. Det er måske ikke den 
”nemmeste” tilgang til at drive skole, men det er den naturlige konsekvens på en skole i et lokalsamfund, 
hvor mangfoldighed er en værdi og ikke et problem.
Den aktuelle situation i Ukraine kan med stor sandsynlighed bliver årsag til yderligere rykind på Houlkær-
skolen. Er vi klar til det? Udgangspunktet er klart JA! Vi har både dygtige og kompetente medarbejdere, 
også af dem med særlig uddannelse i forhold til at undervise elever med dansk som andetsprog. 
Læg dertil mange års erfaring med at tage imod nye elever fra nær og fjern. Det ligger I vores DNA, at vi 
løser opgaverne, som de kommer til området – helt bogstaveligt. 
Det er dog ingen hemmelighed - jo måske hos regnedrengene - at vi er udfordret med pladsen på Houl-
kærskolen. Vi er i forvejen rigtig mange elever (725), klasser (30) og ansatte (90). Kommer der et yderligere 
pres, hvor vi skal tage imod mange flere nye elever og ansatte, så bliver udfordringerne ikke ”hvordan” eller 
”hvorfor” men HVOR?

Nyt fra Houlkærskolen
Selvom vi i skrivende stund kun lige har taget hul på april måned, så er arbejdet med at planlægge 
det kommende skoleår i fuld gang. Houlkærskolen skal for fjerde år i træk tage imod det største 
antal nye 0. klasser i Viborg Kommune.

Af skoleleder Jens Johansen, Houlkærskolen
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HOULKÆRSKOLEN

Jeg hedder Karl. Jeg går i 7.b og er næstformand i elevrådet 
på Houlkærskolen.
Grunden til, at jeg kom med i elevrådet, er, at jeg vil gøre 
noget for min skole.
Jeg synes, det er vigtigt, at eleverne bliver hørt, og at vores 
klassekammeraters forslag måske bliver til virkelighed.
Derfor har vi i elevrådet fokus på, at alle bliver hørt om forslag 
til fx frikvarters-aktiviteter, mobilpolitik, kvaliteten af skolens 
lokaler m.m.
Lige for tiden snakker vi meget om udeområdet til 8.-9. klas-
serne og forslag til en anden form for mobilpolitik.
Vi har også snakket om, at basketball skulle blive en del af 
det normale frikvarter, hvilket heldigvis er en af de ting, der er 
blevet til virkelighed.
Viborg Kommune har siden 2018 holdt ”Byrådsdagen” for 
elevrådsrepræsentanter fra alle kommunens folkeskoler in-
klusive Houlkærskolen.
Da jeg er næstformand i elevrådet, kom jeg med til dagen.
Jeg syntes selv, det var ret spændende at være sammen med de andre skolers elevråd og fremlægge vores 
idéer for hinanden. 
Vi fremlagde vores ide om to basketkurve og en ”pannabane”, men uheldigvis blev ingen af vores idéer til 
virkelighed i denne omgang. Tidligere har vi fået penge fra Viborg Kommune til at betale nye sofamøbler i 
Slusen.  I denne omgang fik vi via skolen penge til indkøb af de to basketkurve. 

Tv Midtvest kom forbi Houlkærskolen den første dag, efter corona-reglerne var ophævet.
De lavede et indlæg, hvor de bl.a. spurgte mig om, hvordan er det var at være tilbage i skolen? 
Mine kommentarer til det spørgsmål var, at det var virkelig godt, men faktisk også lidt stressende pludselig 
at være så mange sammen igen, at være tilbage på skolen igen - og at det endelig var blevet en nærmest 
normal hverdag.

 Karl Langberg Rasmussen 7.b

Elevrådsarbejde  
på Houlkærskolen 
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Bente Bach i sit es – i gang med 
at læse historie for børnene. Her er 
det børnene fra 3.A, som hører en 
historie om en hønemor, hvorefter 
Bente spørger børnene ind til, om 
de ved, hvad en hønemor er.

Camilla (t.v.), Bjarke og Anne, alle ni år og alle elever i 3. A, elsker at være på biblioteket og lytte til Bentes 
fortællinger. 
”Bente er rigtig sød. Hun læser for os, og hun hjælper os med at finde de rigtige bøger, som passer til os.  
Hun er rigtig god til at fortælle historier, så det bliver spændende og ikke føles som lang tid, når vi sidder og 
lytter. Det er ret træls, at Bente skal stoppe, og vi kommer til at savne hende,” er de tre enige om.

HOULKÆRSKOLEN
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Om lidt blir her stille
Om lidt er det forbi
Fik du set det, du ville?
Fik du hørt din melodi?
Forladt og alene
Danser cirkusprinsessen rundt
Går i stå på sin line
I et sanseløst sekund
Om lidt, om lidt er vi borte
Vi ses måske igen

Måske er det næsten for sentimentalt at indlede artiklen med Kim Larsen-klassikeren… og så alligevel 
ikke. For stille bliver der virkelig, når 65-årige Bente Bach med udgangen af skoleåret trækker stikket og 
takker af på Houlkærskolen efter 35 års virke – både som lærer og som bibliotekar.
Det er både elever og nuværende kollegaer på Houlkærskolen enige om. For Bente er ikke bare Bente. Ben-
te er en ener. Et fantastisk menneske og en vellidt kollega og ven, som man ikke bare sådan lige erstatter 
med ”en ny model”. Hun har sat sig spor i mange hjerter, store som små.
- Det er en kæmpe ressource, vi mister, så jeg synes, det er superærgerligt, at Bente stopper. For mig at se 
er hun jo slet ikke færdig, men har stadig rigtig meget at byde på, siger 45-årige Rikke Lykkegaard Nielsen, 
som er klasselærer for eleverne i 1.B.
- Det er så fantastisk at have børnene med på skolebiblioteket, hvor Bente er klar til at tage imod os. 
Hun har en eminent evne til at holde børnene ”fanget”, også i længere tid. Hun tryller, laver fysikforsøg, 
laver quiz og gåder med os – og så er hun jo en helt utrolig historiefortæller, fortsætter Rikke Lykkegaard 
Nielsen, som slår fast, at det ikke kun er børnene, men også lærerne, der glæder sig til det ugentlige 
biblioteksbesøg.

Nu må de finde en ny 
”mor” til at stege and på 
biblioteket mortensaften
Når skoleåret er slut, ender en epoke på Houlkærskolen. Bibliotekar Bente Bach, som kender ”Gud 
og hver mand”, takker af efter 35 år på skolen. Det bliver et stort tab, lyder det samstemmende fra 
elever og kollegaer.

Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

Rikke Lykkegaard Nielsen og Anne Korsbæk 
Flyvbjerg, lærere på Houlkærskolen,  
kommer til at savne Bente Bach.

HOULKÆRSKOLEN
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- Bente gør også os voksne klogere, og så lærer hun os jo, hvor vigtigt det er med traditioner. Hvert år 
steger hun for eksempel and på biblioteket til mortensaften, og så dufter det bare himmelsk. Til jul sørger 
hun også for at pynte op med de julehjerter, som også var her, da jeg selv var elev her på skolen, og jeg 
håber virkelig, at de traditioner får lov at leve videre, selvom Bente nu stopper hos os.
Også 44-årige Anne Korsbæk Flyvbjerg, som er klasselærer i 9.B, kommer til at savne Bente. Ligesom 
Rikke er også Anne tidligere elev på Houlkærskolen, så hun har oplevet Bentes gøren og laden som både 
barn og voksen.
- Bente er jo en institution i institutionen. Hun er en kæmpe vidensbank, og så påtager hun sig også en 
vigtig ”mor-rolle”, hvor hun virkelig er klar til at lytte og bare være der for andre. Både som menneske og 
som lærer er hun en kæmpe ressource, siger Anne Korsbæk Flyvbjerg, som beskriver Bente Bach som ”en 
vanvittig dygtig formidler”.
- Bente er et dybt inspirerende menneske at være sammen med, så både fagligt og menneskeligt bliver det 
et kæmpe tab, når hun ikke er her på skolen længere, siger hun.

Bente Bach elsker at hjælpe eleverne med at finde de rigtige bøger, og så nyder hun bare samværet med 
børnene. Her er det Hamid fra 3. A, der får en snak med Bente. 
”Både drenge og piger dropper bøgerne, så jeg gør, hvad jeg kan for at fastholde dem og give dem gode  
læsevaner. For mig er det ikke så afgørende, hvad de læser – bare de læser,” siger Bente Bach.

Bente Bach stopper på Houlkærskolens bibliotek, når skoleåret rinder ud.
”Det er mit hjertebarn, jeg skal vinke farvel til. Det bliver vemodigt, men jeg er klar til det”.

HOULKÆRSKOLEN
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Ro i maven
Både Rikke Lykkegaard Nielsen og Anne Korsbæk Flyvbjerg føler sig dog overbevist om, at det hele nok 
skal gå, for tre nye, kompetente ansigter står klar til at dele bibliotekar-opgaven, når det ringer ind til time 
igen efter sommerferien.
Den holdning deler hovedpersonen, Bente Bach. Og det har været afgørende for, at hun med ro i maven nu 
er klar til at give depechen videre.
- Jeg har virkelig været spændt på, hvilken løsning man ville satse på, men jeg synes, det ser rigtig lovende 
ud, og jeg kan tage fra Houlkærskolen med troen på, at der er styr på ”mit” bibliotek og ”mine” elever, 
smiler hun.
Tre lærere med danskfaglig baggrund – en fra indskolingen, en fra mellemtrinnet og en fra udskolingen – 
tager over, og de får alle mulighed for at få noget efteruddannelse, så de er endnu bedre rustet til opgaven 
som bibliotekar.
- Det er jo ikke let for mig at sige farvel. Faktisk er det rigtig svært. Men det gør det alligevel lidt lettere, når 
jeg ved, at der er styr på tiden efter mig, siger Bente Bach.
Hun har været ansat på Houlkærskolen siden 1987 – de første mange år som lærer. Men for 20 år siden 
fik hun muligheden for sideløbende med undervisnings-gerningen at uddanne sig til bibliotekar, og i de 
seneste år har hun haft fuldt fokus på skolens bibliotek. Og hun har nydt hvert minut.
- Det har været et fantastisk arbejdsliv. Jeg har nydt at være sammen med både børnene og mine kollegaer 
gennem 35 år. Det bliver hårdt at forlade ”mit bibliotek”, og forhåbentlig kan de nye ikke helt finde ud af det 
hele. Jeg håber, de bliver nødt til at ringe til mig, fordi de får brug for min hjælp, griner hun.

Traditionerne
Ligesom lærerne Rikke og Anne er Bente Bach mest spændt på – og nervøs for – om de mange gode 
traditioner føres videre.
- Der skal jo skabes nye traditioner, når jeg ikke længere er her, men jeg håber også rigtig meget, at nogle 
af de traditioner, jeg har været med til at indføre, vil fortsætte. Blandt andet det med at stege and til mor-
tensaften. Når duften af and breder sig på og uden for biblioteket, kommer mange børn jo forbi for at høre, 
hvorfor jeg dog steger and, og så får vi en god snak om mortensaften, og hvorfor vi fejrer den. Det er der 
jo også en masse læring i, slår den snart pensionerede bibliotekar fast.
- Traditionerne er noget af det, der kendetegner Houlkærskolen, den særlige Houlkær-ånd. Det tror jeg ikke, 
man finder ret mange andre steder. Vi har virkelig noget helt særligt sammen her på skolen, og traditioner-
ne har en stor betydning for stemningen på skolen, siger hun.
Store oplevelser har der været mange af, men især to står lysende klart for hende.
- Den ene var Houlkærskolens 40-års jubilæum, hvor jeg var tovholder, og hvor vi blandt andet lavede en 
stor musical. Det var en fantastisk oplevelse. Den anden var, da vi vandt konkurrencen ”Store læsedag”. 
For præmien hyrede vi rapperen Per Vers, som var skidefræk, men også virkelig sej. Han kom med noget 
ekstra til os og vores fællesskab, og det var bare en stor oplevelse, fordi det var noget, vi som skole havde 
vundet sammen.

HOULKÆRSKOLEN
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I ringer bare
Og netop det med at stå sammen er måske nok det, der bedst af alt kendetegner Houlkærskolen, siger 
Bente Bach.
- Vi er mestre i at få det bedste ud af tingene her på stedet. V står sammen og hjælper hinanden, og det 
elsker jeg. 
- Jeg er fyldt op af gode relationer. Alle eleverne kender mig, og jeg kender dem. Har jeg først hjulpet en 
elev én gang, så ”har jeg ham eller hende” en gang for alle. Det kommer jeg til at savne.
Kim Larsen-klassikeren ”Om lidt bliver her stille” slutter med ordene:
Om lidt, om lidt er vi borte
Vi ses måske igen
For Bente bliver det ikke et måske, for hun har lovet både at holde sine afløsere i ørerne og at hjælpe dem 
godt i gang – og så kan de jo bare ringe, når der er noget, de ikke lige kan finde ud af. Og det håber Bente, 
at de gør. 

HOULKÆRSKOLEN
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Da det blev meldt ud, at 9. årgang kunne komme i praktik, valgte vi det faktisk fra, da vi ikke kendte nogle 
steder, hvor vi kunne få muligheden for at beskæftige os med vores interesser. 

Vi fandt så ud af, at man kunne komme i praktik på forfatterskolen på Hald Hovedgaard og tog derfor 
straks kontakt. 

Praktikopholdet blev arrangeret, og mandag den 7. februar tog den ene af os af sted, da coronaen des-
værre ramte. Men tirsdag mødte vi begge op, og praktikopholdet startede for alvor. Vi var begge meget 
spændte på, hvad det ville bringe os. 

Vi blev mødt af hyggelige omgivelser og rare mennesker, som viste os rundt på Hald Hovedgaard. Stedet 
var gammelt, men rigtig hyggeligt, og vi fik indsigt i hovedgårdens historie. 

Vi sad i pejsestuen i løbet af ugen og fik friheden til at skrive og læse. Derudover fik vi muligheden for at 
snakke med de forfattere, som boede på Hald Hovedgaard i den uge, hvor vi også var der. 

Det var virkelig interessant at snakke med dem, fordi vi fik et indblik i deres liv som forfatter.

Torsdag var en lidt anderledes dag, for der blev vi sat ind på hver 
vores værelse, hvor forfattere normalt bor, når de opholder sig på 
hovedgården. Der skulle vi bruge hele dagen på at skrive og sætte 
os ind i skriveprocessen og livet som forfatter. Senere på dagen blev 
vi inviteret til eftermiddagskaffe sammen med alle beboerne på ho-
vedgården, hvor vi oplevede atmosfæren og sammenholdet på Hald. 

Det var en rigtig interessant oplevelse, og det var dejligt at finde en 
praktikplads, hvor vi kunne være i et miljø med andre, som deler de 
samme drømme som os. Det er helt sikkert noget, vi kan anbefale 
andre, som også ønsker at forfølge forfatterdrømmen.

I praktik som forfatter  
på Hald Hovedgaard

Af Naja og Cecilie 9.a
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Corona-pandemien var lige ved at spænde ben for eventyret, men det skulle være løgn, tænkte 22-årige 
Nina Jacobs. Og det blev løgn.
Nina er vokset op i den lille hollandske by Kessel, men bor nu i eget hus sammen med sin kæreste i byen 
Roermond i det sydøstlige Holland mellem Eindhoven og Maastricht – eller det gjorde hun i hvert fald, til 
hun i begyndelsen af februar satte kursen mod Houlkær, hvor fem måneders pædagog-praktik tog sin 
begyndelse. 
Når Houlkærskolen i slutningen af juni ønsker børnene god sommerferie, nærmer slutningen på Ninas 
danske eventyr sig også. Måske lukker hun opholdet med en lejrtur med Klub Gården, men det vides i 
skrivende stund ikke med sikkerhed.

- Jeg håber, I ved,  
hvor fantastisk I har det 
her i Houlkær
22-årige Nina fra Holland har siden februar været i praktik i Klub Gården. Det har givet både hende 
og børnene en masse – og der er blevet rykket grænser blandt både børn og voksne.

Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

AKTUELT I OMRÅDET
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Sikkert er det dog, at hun efter sin sommerferie drager tilbage til sit hjem i Holland, hvor hun udover at blive 
genforenet med kæreste, søster, forældre og venner også kan se frem til at færdiggøre sin pædagog-ud-
dannelse. Og så snart eksamensbeviset er i hus, er Nina Jacobs klar til at iføre sig arbejdstøjet og forsøge 
at præge sin kommende arbejdsgiver til at skele til ”den danske model”, når det kommer til tilbuddene til 
de børn, der er nået forbi sfo-alderen.

Hun er således blevet ganske forelsket i klub-konceptet, hvor elever fra 4. til 7. klasse hver dag efter skole 
har mulighed for at tage i fritidsklubber som eksempelvis Klub Gården i stedet for bare at sætte sig hjem til 
computeren eller daske rundt og lave dumme ting. 

Overbeskyttende forældre
Det hollandske skolesystem er ganske vist skruet sammen på en sådan måde, at man ikke vil kunne 
overføre det danske klubkoncept en til en, men kan man bare tage nogle af de mange gode ting med fra 
Danmark til Holland, er man kommet ganske langt, mener Nina Jacobs. Og det gør sig i øvrigt også gæl-
dende for de yngre børn i både sfo-alderen og endnu yngre.
- I Holland er forældre ekstremt overbeskyttende i forhold til deres børn. For eksempel er det helt utæn-
keligt, at vuggestue- og børnehavebørn sover udendørs, mens de er i institution. I Danmark er det jo det 
naturligste i verden, at de tager middagsluren ude i den friske luft, siger Nina Jacobs, som generelt synes, 
at ”det danske system” er kendetegnet ved, at børnene i eksempelvis klubtilbud har langt mere frihed og 
plads at boltre sig på, end tilfældet er i Holland.

Nina arbejder i Klub Gården fire dage om ugen, så hun har også ganske megen fritid. Den tilbringer hun 
sammen med sin hollandske klassekammerat, som også er i praktik Viborg – i Klub Takken i midtbyen. 
De to har blandt andet besøgt domkirken, gået rundt om Viborg-søerne flere gange samt oplevet Viborgs 
midtby og været på dagsture til Aarhus og Skive.
Sammen øver de det vanskelige danske sprog, ligesom Nina har installeret en sprog-app på sin telefon. 
Den bruger hun flittigt, for hun vil gerne knække koden til det danske, som slet ikke er så ligetil.
- Det er udtalen, der er rigtig svær. Det er som om, at I danskere ikke siger hele ordet. I ”sluger” de sidste 
bogstaver eller måske en hel endelse på et ord. Hvis I eksempelvis skal sige ”drikkevarer”, så siger I bare 
”drikkevar”. Der mangler ligesom noget, og det gør det altså ret vanskeligt, griner hun.

Elever rykker grænser
Selv taler hun rigtig flot engelsk, og netop her mener hun, at hun – udover et sæt ekstra hænder til det 
praktiske i klubben - også kan bidrage med noget, som Klub Gården ikke ville have fået, hvis det var en 
dansk studerende, som havde fået hendes plads.
- Jeg taler jo engelsk med børnene, for jeg kan ikke tale dansk. Så hvis vi skal tale sammen – og det skal 
vi jo selvfølgelig – så er det nødt til at foregå på engelsk. Så mange af eleverne bliver tvunget til at bruge 
det engelsk, de lærer i skolen, siger Nina Jacobs, som tydeligt kan mærke, at børnene i Klub Gården har 
smidt lidt af hæmningerne og har rykket grænserne i forhold til at turde tale engelsk.
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- Jeg synes selvfølgelig, det var lidt skræmmende at træde ind her første dag, hvor jeg ikke fattede et ord 
af, hvad der blev sagt, men både børn og kollegaer har været fantastiske til at tage imod mig og lade mig 
blive en del af deres hverdag. Det er jeg meget taknemlig for, og jeg kommer virkelig til at savne dem, når 
min tid her slutter, for jeg elsker at være her. Jeg håber, I ved, hvor fantastisk I har det her i Houlkær.
Inden hun skal tænke på returbilletten til Roermond, skal hun dog lige have skudt sit helt eget klub-projekt 
ud over rampen. En bageworkshop, som bliver en fast tilbagevendende aktivitet, børnene kan deltage i.
- Jeg har tidligere bagt meget i Holland, så det er naturligt for mig at tage det op her også. Og det vil jo også 
give både mig og børnene en mulighed for at komme endnu tættere på hinanden og på at få brugt endnu 
mere engelsk, ligesom jeg måske kan lære lidt ekstra dansk også, smiler den unge hollænder.

Fantastisk oplevelse
Kim Hougaard har siden september sidste år været afdelingsleder i Klub Gården, og han er lykkelig for, at 
det lykkedes at få gaflet Nina, da de få udenlandske studerende skulle fordeles i Viborg.
- Hun har været en stor gevinst for os både fagligt og socialt. Hun er en frisk pige med masser af godt hu-
mør og gåpåmod, og så er hun bare rigtig dygtig til at få børnene med, siger Kim Hougaard og fortsætter:
- Det kan godt være, at det egentlig er Nina, der er her hos os for at lære, men hun giver os mindst lige 
så meget tilbage. Hun lærer både børnene og os voksne om den hollandske kultur og om, hvordan skole- 
og børnelivet fungerer i Holland, og så er der jo den helt åbenlyse gevinst, at børnene får trænet deres 
engelsk-færdigheder.

Når Nina Jacobs fortæller Kim Hougaard om, hvordan tingene er skruet sammen i Holland, bliver han også 
mere og mere overbevist om, at vi i Danmark har en rigtig god ”klubkultur”, som vi skal være glade for og 
huske at værne om.
- Og det er noget af det, jeg håber, hun tager med sig hjem, når hun stopper hos os til sommer, siger han.
Og det er præcis, hvad hun har tænkt sig at gøre. Inden Nina tog til Houlkær, talte hun med en af cheferne 
for børneområdet i det område, hun bor og lever i, og han har opfordret hende til at vende hjem til Holland 
med gode idéer til, hvordan det hollandske ”system” kan få en fornyelse til noget bedre. 
- Det er vanvittigt spændende, at jeg er blevet bedt om det, så jeg glæder mig til at vende tilbage med 
mine danske erfaringer og forslag. På den måde kan min tid i Houlkær måske ende med at få betydning 
for mange børn i Holland, siger Nina Jacobs.

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 og skolens sfo afholdt i april en håndboldturnering i Houlkærhallen bestående af 12 hold 
fra tre forskellige skoler. Udover eleverne fra Houlkærskolen, som deltog med seks hold, deltog også Ans 
Skole med tre hold og Nordre Skole med tre hold.

I den sidste måneds tid før turneringen trænede børnene i sfo-tiden frem mod håndboldturneringen, så 
de var klar til at spille kampene. Der blev øvet sammenspil, skud og rigtig kamp, så man vidste, hvad der 
ventede på dagen.

Cirka 60 spillende børn deltog, og foruden kampene var der også sørget for underholdning i form af cheer- 
leading fra de mindste børn i sfo’en.

Under kampene var der musik at give den gas til, samtidig med at der blev speaket i højttaleren om, hvem 
der skulle spille og stillingen i kampene.

En masse glade børn var med som publikum, og det blev en rigtig god dag til sammenholdet og en traditi-
on, der forhåbentlig kan blive gentaget igen næste år.

Begyndelsen på en  
tradition i Houlkær
Af Martin Christensen, Houlkærskolens sfo

AKTUELT I OMRÅDET
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I forbindelse med Danmarks Indsamling 2022 kunne børnene fra Houlkærskolens sfo gøre gode gerninger 
og dermed give et bidrag til syriske flygtninge. Projektet administreres af Røde Kors og bidrager aktivt til 
FN´s verdensmål. 

2. årgang fra sfo’en startede med at samle skrald i naturen, på vej til Granada, og for hvert barn, der deltog, 
ville Novo Nordisk-fonden donere 20 kroner til landsindsamlingen. 

Ikke alene gør børnene naturen og dyrene en tjeneste, det går også til fordel for syriske flygtninge.
Gode gerninger kan være mange ting som at hjælpe at dyr, naboen, handle ind og give en tegning til nogen.
Vi aftalte med plejehjemmet Kildehaven, at børnene ville komme forbi med tegninger til beboerne for at 
sprede lidt glæde.

Vi fik samlet skrald og lavede tegninger for 1920 kroner i alt, og børnene var stolte.

Houlkærskolens sfo gør 
gode gerninger
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70 personer var mødt op og glædede sig til at se filmen samt sige hej til filmens instruktør Marianne Blicher 
og de to hovedrolleindehaver Ragnhild og Isabella. 

Marianne Blicher har boet i Houlkær i sin barndom, og nogle blandt publikum kunne huske hende og hen-
des familie, så det gav mulighed for et sjovt gensyn.

Under den fantastiske film blev der hoppet i stolene af forskrækkelse, grinet - og nogle fældede også en 
lille tåre. Specielt Ragnhild og Isabella var meget rørte både over, at filmen endelig blev vist, men også da 
det var første gang, de så filmen sammen med et publikum og kunne se deres reaktion.

Efter filmen var der stående applaus til dem alle tre, og rigtig mange var forbi for at fortælle dem, hvor god 
de synes, filmen er.

Filmen var Mariannes fantasi, men enkelte scener i filmen er noget, hun kan huske fra sin barndom i 
Houlkær, og os, der også husker den rigtige Miss Viborg, kan bestemt genkende det.

En fantastisk spændende, sjov og hjertevarm film, som alle kun kan anbefales at se. Ikke mindst også fordi, 
man kan genkende Houlkær.

Fra os skal lyde en stor og varm tak til Marianne for en fantastisk god film – og tak for muligheden for at 
opleve forpremieren lige her i Houlkær.

Flot forpremiere på  
filmen Miss Viborg  
i aktivitetshuset  
Houlkærvænget
Af Charlotte Lund
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Spillefilmen ”Miss Viborg” er på mange måder en hyldest til barndomsbyen og Marianne Blichers opvækst 
i Houlkær.
Den har været 10 år undervejs, men nu har den fundet vej til de store lærreder.

I marts havde den verdenspremiere til Göteborg Film Festival, og kort efter modtog den så sin første pris - 
nemlig ”Best Nordic” til den 37. Santa Barbara International Film Festival.
- Vi er så beærede og stolte, skrev den tidligere Houlkær-pige Marianne Blicher efterfølgende på sin Fa-
cebook-profil.

Filmen foregår lige midt i Houlkær, hvor førtidspensionist og tidligere skønhedsdronning Solvej lever helt 
isoleret med vante rutiner og dyrkning af gamle, knuste drømme.

På sin pensionistknallert tøffer hun rundt med hunden Poul Reichardt og supplerer førtidspensionen med 
salg af sine receptpligtige piller i lokalområdet.

Naboens datter, den rodløse og grænsesøgende 17-årige Kate, aner ikke, hvad hun skal stille op med sig 
selv og sit liv, og 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.

Houlkær-film vinder  
fornem pris på anerkendt  
filmfestival: - Vi er så  
beærede og stolte
Filmen ”Miss Viborg”, der foregår lige her i Houlkær og er instrueret af lokale Marianne Blicher, 
vandt i marts en pris.

Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt
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Tennisspillere elsker stigende temperaturer og solskin. Det betyder nemlig, at den udendørs tennissæson 
er startet.

Og i Overlund Tennisklub byder et flot og trimmet tennisanlæg spillerne velkommen. Sidste år blev en ny 
tennisbane indviet af Mads Panny (S), formanden for Viborg Kommunes kultur- og fritidsudvalg, på tennis-
anlægget, der ligger ved Houlkærhallen, som jo har skiftet navn til Viborg Idrætscenter Øst. 

Denne bane og klubbens to andre baner er nu klargjort, og klubben har allerede afholdt sit første åbne ar-
rangement, hvor interesserede i tennis kunne få lejlighed til at slå til en tennisbold under kyndig vejledning. 
Klubben deltog i det landsdækkende initiativ kaldet Tennissportens Dag, der blev gennemført den 30. april. 
Hvis du ikke deltog, har du altid mulighed for at kontakte klubben for en prøvetime.

Ud over klargøring af tennisbanerne har klubbens bestyrelse også haft travlt hen over vinteren. Folk, der har 
gået forbi klubbens klubhus i de seneste par måneder, har nok bemærket, at der er kommet en udbygning 
på klubhuset. Det er et materialeskur, hvor klubbens redskaber til banevedligeholdelse og træningsudstyr 
til tennisundervisning nu kan opbevares på en ordentlig måde til gavn for medlemmerne.

Kommunen har økonomisk støttet klubben, men det bedste er, at Mercantecs tømrerlinje har stået for 
opførelse af skuret som led i uddannelsen af nye tømrere. 

Henrik Tovgaard fra tennisklubbens bestyrelse har stået for kontakten til Mercantec, og han er begejstret 
for hjælpen, som klubben har fået fra Mercantec. Henrik Tovgaard siger, at Mercantec også er meget 
glad for at kunne hjælpe klubben, og at det giver eleverne en meget bedre oplevelse af at arbejde på en 
arbejdsplan, end når de går på skolen. Det er noget, som kommende arbejdsgivere er meget glade for.

Ud over at tennisbaner og klubfaciliteter nu er i topform, er der også gang i tennisspillet. Klubben har fået 
en udenbys tennistræner til at træne i både ungdomsafdelingen og for voksne, der begynder på spillet eller 
som har lidt erfaring. Også de mere øvede tennisspillere kan få nu gode råd og pudset teknikken af hos 
en af klubbens trænere. 

Men det sociale liv i klubben lægges der også vægt på. Torsdag formiddag har der været spil for seniorer og 
andre, der har mulighed for at spille på en hverdag. Det sætter vi nu mere skub i, siger klubbens formand 
Henrik Sommer. 

Tennissæsonen er indledt 
i Overlund Tennisklub

AKTUELT I OMRÅDET
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Også her sættes der nu en udenbys vejleder til at skabe aktiviteter, glæde og nye ideer samtidig med, at 
man efter at have svedt lidt kan mødes over en kop kaffe og måske en kage. Så her er der alle muligheder 
for at komme ud i det gode vejr, have det sjovt sammen både under kampene og efter.

Tennisklubben byder både nuværende og kommende medlemmer velkommen til sæsonen 2022. Har du 
lyst til at prøve tennis, så kontakt Overlund Tennisklub via klubbens hjemmeside.

AKTUELT I OMRÅDET

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

Hvad sker der i Houlkær?

Følg med på Facebooksiden  

”Os i Houlkær” og på hjemmesiden  

www.houlkaerportalen.dk
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Det nu konkrete forslag fra projektgruppen til udvidelse af Houlkærhallen er som et ekko fra 1989, hvor 
det daværende byråd med borgmester Carl Anker Jensen i spidsen vedtog lokalplan 102, som i konturen 
tegnede en ambitiøs vision for et stort og samlet idrætscenter i Houlkær. 

De ambitioner er vi nu klar til at realisere. I dialog med Kvik, Viborg Idrætsråd og de lokale foreninger har vi 
i arbejdsgruppen udarbejdet et projekt med udgangspunkt i fælles ønsker og behov til nye idrætsfaciliteter 
øst for søerne. Vi ser de nye idrætsfaciliteter ved Houlkærhallen som et fremtidigt naturligt omdrejnings-
punkt for de samlede idrætsfaciliteter i området og som en balanceret udvikling af Viborg by øst for søerne.

Der er generelt en underkapacitet på haltider i Viborg og i særdeleshed i Houlkær/Overlund-området. Det 
udfordrer blandt andet gymnastikforeningen Kvik, der med over 1000 medlemmer i mange år har måttet 
sprede sine aktiviteter på mange adresser og lokationer. 

Det er ikke optimalt for de mange frivillige og foreningsaktive i en af byens største foreninger, hvilket den 
seneste halanalyse også peger på. Læg hertil en stigende efterspørgsel på haltider og øvrige faciliteter, 
som en naturlig konsekvens af generelt øget aktivitet i og omkring Houlkærhallen, hvor blandt andet Over-
lund Tennisklub, Viborg Basket, Viborg Saints (floorball) og Midwest Musketeers (amerikansk fodbold) de 
seneste år har fået Houlkærhallen som fast base for deres mange aktiviteter. 

Houlkærhallen betjener i dag 20 forskellige foreninger og private aktører, som bruger hallen, multisalen, 
gymnasiehallen, skolens gymnastiksal samt de omkringliggende udendørsfaciliteter med tennisanlæg, 
boldbaner/lysbaner, multibane og pump-track. Summen af alt dette ses i Viborg Idrætsråds halanalyse, 

Udvidelsen af  
Houlkærhallen – en  
indfrielse af lokalplan 102
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hvor Houlkærhallen, uden sammenligning, er det sted i kommunen, hvor der er de største kapacitetsudfor-
dringer, og derfor også stedet, hvor man får ”mest for pengene”, når det kommer til at bruge skattekroner 
på nye idrætsfaciliteter. 

Ovenstående er blot de aktuelle kapacitetsudfordringer, som vi har øst for søerne. Disse udfordringer for-
venter vi kun bliver stigende de kommende år. Byggerierne i den første etape af ”Taphede” er begyndt, og 
de mange fremtidige øst-viborgensere må forventeligt også have både lyst til og behov for fritidsaktiviteter.

Skitsetegningerne for det fremtidige Viborg Idrætscenter Øst er projektgruppens konkrete bud på ud-
bygningerne. Vi er ambitiøse på vegne af Viborg Kommune og byens tætteste og største boligområde. 
Projektet er en realisering af idéen om en transformation af Houlkærhallen til et egentligt idrætscenter, hvor 
der i tanke og indretning er fokuseret på at skabe et fleksibelt og fællesskabende miljø, hvor rigtig mange 
forskellige foreninger og brugere i alle aldre vil kunne føle sig naturligt hjemme, profitere af synergier i 
samarbejde og samdrift med andre foreninger, skoler og institutioner i området, og hvor bygningsmassen 
er funktionel og åben for både indendørs- og udendørs aktiviteter.
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Projektet er vores bedste bud på et attraktivt og stærkt Viborg Idrætscenter Øst som en endelig realisering 
af byrådets visioner for området formuleret i lokalplan 102 helt tilbage i 1989. Vi har lagt stor vægt på, at 
der med tilbygningen er muligheder for rationel udnyttelse af fællesfaciliteter, omklædning, mødelokaler, 
klub- og kontorlokaler m.v., ligesom grundlaget for en økonomisk sund drift af centret skabes på baggrund 
af den øgede aktivitet samt ved forsat samarbejde og samdrift med områdets skoler og institutioner.
Som man kan se i tegningerne, så er der i projektet lagt vægt på, at hal 2 kommer til at kunne rumme 
de installationer og faciliteter, som Kvik behøver samtidig med, at hallen også vil kunne fungere som 
”standard” 20x40 idrætshal, med al den mangfoldighed i anvendelse det giver. Ideen om en tennishal (hal 
3) udspringer af behovet for mere indendørskapacitet i kommunen generelt samt ønsket om at udvikle 
tennissporten yderligere i området øst for søerne.

I forbindelse med projekteringen har ambitionen været at forvandle en forholdsvis traditionel idrætshal til 
et funktionelt idrætscenter, hvor ikke bare, men mange foreninger og aktiviteter kan mødes og fungere 
på samme tid og sted. Efterspørgslen på bedre motions-, møde- og kursusfaciliteter samt tidssvarende 
cafeteria-faciliteter vil uundgåeligt komme som en naturlig konsekvens af udvidelsen og deraf stigning i 
antal brugere af idrætscentret.

Det er projektgruppens forventninger, at projekteringen kan begynde efter sommerferien, og at selve byg-
geriet kan igangsættes sidst i 2022.

På vegne af Houlkærhallens bestyrelse og
projektgruppe ”Ny hal i Houlkær” 
Jens Johansen
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”Kan du anbefale noget, der ligner ”Borgen”, ”Kastanjemanden” eller ”Bridgerton”?, er nogle af de hyppig-
ste spørgsmål, som jeg i det forgangne år har fået på biblioteket. Og selvfølgelig kan jeg det. De tre titler er 
ikke ligefrem i den samme genre, men de har alligevel noget til fælles – de er alle tv-serier. 

Er du vild med tv-serier, er du bestemt ikke den eneste. I Danmark elsker vi simpelthen at se tv-serier – 
både på det gode gammeldags flow-tv og på de mange nye streamingtjenester. Jeg synes, det er vildt 
hyggeligt at se serier. Når jeg tænder for mine yndlingsserier, er jeg i selskab med velkendte personer, jeg 
har mulighed for at fordybe mig i et kendt univers, og jeg skal ikke forholde mig til en ny verden hele tiden.
Tv-serier er trygge og vanedannende, og det skyldes ikke mindst den afsluttende cliffhanger, som gør, at 
vi selvfølgelig slet ikke kan lade være med at se næste afsnit.  

Jeg elsker også en god bogserie, men uanset om det er en bogserie eller bare en bog, der ligner tv-seri-
erne, får du her svaret på spørgsmålet: Kan du anbefale ….

… noget der ligner Borgen
Har du ikke allerede læst ”Borgen” om Birgittes første år som statsminister, vil jeg klart anbefale, at du 
starter her. Men der er virkelig mange andre gode politiske dramaer bl.a. Niels Krause-Kjærs politiske 
spændingsromaner ”Kongekabale” og ”Mørkeland”, og selvfølgelig Hanne Vibeke Holsts ”Magttrilogi”. 
Begge serier er spækket med magtkampe, spin og ikke mindst karismatiske personligheder.

Kan du anbefale noget, der ligner…
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… noget der ligner Kastanjemanden
Søren Sveistrup har skrevet krimien ”Kastanjemanden”, som Netflix-serien af samme navn er baseret på. 
Det er en klassisk Nordic Noir-serie, som er kendetegnet ved, at der i et ellers velfungerende velfærdssam-
fund foregår noget ondt og dystert. Nordic Noir-serier har sat hele norden på krimilandkortet – både med 
tv-serier, som fx ”Broen” og ”Forbrydelsen” og ikke mindst med et hav af bogserier. Vil du læse noget, der 
ligner ”Kastanjemanden”, kan du derfor kaste dig over ”Hulemanden” af Jørgen Lier Horst, ”Indland” af 
Arne Dahl eller ”Forsvundet” af Tina Frennstedt. 

… noget der ligner Bridgerton 
Sæson 2 af den populære serie ”Bridgerton” er lige nu højaktuel. Serien er løst baseret på Julia Quinns 
romaner om de otte Bridgerton-søskendes søgen efter kærlighed i Londons finere samfundslag i 1800-tal-
let. Bøgerne finder du selvfølgelig på biblioteket. Når du er klar til at forlade Bridgerton-bøgerne, kan du 
fortsat læse om de adeliges skandaløse liv og ikke mindst i mange bind i fx ”Ravenel-serien” skrevet af 
Lisa Kleypas, Meredith Durans serie ”Letsindighedens love” eller ”Wadenstierna” af Simona Ahrnstedt.

Kom endelig forbi Houlkær Bibliotek, hvis du har brug for flere anbefalinger eller find inspiration til din næste 
læseoplevelser på www.viborgbib.dk/inspiration.

Rigtig god læselyst fra 
Anette Siem Kristensen, bibliotekar, Houlkær Bibliotek

Houlkær Bibliotek i sommerferien
Houlkær Bibliotek skal have olieret gulve en uge i juli måned. Derfor vil der være helt lukket i den uge, og vi 
henviser til hovedbiblioteket i Viborg. Se opslag om lukkeuge på Houlkær Bibliotek og på Viborgbib.dk i juni.

GOD SOMMER!

HOULKÆR BIBLIOTEK
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Det er ikke hver dag, der rykker en ny chef ind på rek-
torkontoret på Medieskolerne i Houlkær.
Faktisk er det omkring et kvart århundrede siden, det 
sidst er sket.
Dengang var det Max Jørgensen, der overtog ledelsen 
af dét, der i dag også går under navnet Media College 
Denmark.

Han afløses nu af 46-årige Mads Schmidt Haagensen, 
der kommer fra en stilling som direktør på Social- og 
Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland med afdelinger i 
Herning og Holstebro.

Umiddelbart noget af et spring – fra sundhedssektoren til mediebranchen – men ifølge den nye rektor er  
forskellen på at uddanne sosu-assistenter og fotografer, webudviklere og film- og produktionsteknikere 
måske i virkeligheden ikke så stor, som den kan synes ved første øjekast.
- Ligesom på Social- og Sundhedsskolen kommer mit arbejde på Medieskolerne i bund og grund til at 
handle om undervisning og pædagogik. Og om at håndtere rekrutteringsudfordringer på et arbejdsmarked 
i hastig forandring.
- Den store forskel er, at man som direktør på en sosu-skole indgår som et lille tandhjul i Danmarks største 
erhvervsuddannelse, hvorimod vi kun er to skoler i Danmark, der uddanner fotografer og film- og tv-pro-
duktionsteknikere: En i Viborg og en i København, fremhæver Mads Schmidt Haagensen.

Nye udfordringer
Medieskolerne i Viborg tæller i alt små 200 studerende – nogenlunde ligeligt fordelt på fotografuddannel-
sen, webudvikleruddannelsen og film- og tv-produktionsuddannelsen.

En ny rektor  
med musik i
Mads Schmidt Haagensen skal som ny rektor på  
Medieskolerne i Houlkær være med til at holde  
skolen attraktiv for både elever og arbejdsgivere.

Af Kim Juhl Andersen

AKTUELT I OMRÅDET

46-årige Mads Schmidt Haagensen er ny 
rektor på Medieskolerne i Houlkær.  
Han kommer fra en stilling som direktør på 
Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjyl-
land med afdelinger i Herning og Holstebro.
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Undervisningslokalerne på Skaldehøjvej er dermed stadig fyldt op til noget nær bristepunktet, men de 
første advarselslamper er ikke desto mindre begyndt at blinke.
- Hvor der måske tidligere var dobbelt så mange ansøgere, som der var uddannelsespladser, så kan vi nu 
tydeligt se, at antallet af ansøgere er i tilbagegang. Det er en tendens, vi helst skal have vendt i tide, og 
det er blandt andet noget af dét, der bliver min opgave som ny rektor på Medieskolerne, bemærker Mads 
Schmidt Haagensen.

En af udfordringerne er, at der for nutidens unge ikke er den samme prestige forbundet med at blive ud-
styret med et svendebrev.
- Mange i den generation, vi henvender os til, har fotograferet og produceret YouTube-videoer, siden de 
var helt unge – og en del har også erfaring med at programmere. Derfor føler de måske ikke det samme 
behov for at få papir på deres kvalifikationer, og det er med til at skærpe kravene til os som uddannelses-
institution.
- Vi er dagligt nødt til at vise, at der stadig er mere at lære – og at der for eksempel hører mere til at være 
en dygtig fotograf end at være skrap til at redigere billeder i Photoshop, påpeger Mads Schmidt Haagensen.
Som en af sine første gerninger i rektorembedet i Houlkær har han derfor også været ude i klasserne for 
at lodde stemningen blandt eleverne.

Mange i Houlkær har i en ikke så fjern fortid spillet 
badminton, volleyball eller indendørs fodbold i det 
daværende Astro Center ved Skaldehøjvej. I dag  
fungerer den tidligere idrætshal som kreativ  
”legeplads” for eleverne på Medieskolerne.  
De benytter blandt andet hallen som tv-studie, f 
orklarer rektor Mads Schmidt Haagensen.

Med en baggrund som cand. mag i musik og dansk 
håber den nye rektor, Mads Schmidt Haagensen, 
med tiden at kunne liste lidt mere musik ind i 
dagligdagen på Medieskolerne. Det, har han erfaring 
for, kan være med til at styrke fællesskabet, men en 
nødvendig forudsætning er nok, at skolens nuvæ-
rende klaver bliver stemt – eller måske endda helt 
udskiftet med et nyt. 
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Noget af dét, der slog ham i den forbindelse, var, hvor begejstrede eleverne er for praktikdelen af deres 
uddannelse.

Det er selvfølgelig – isoleret set – positivt, men samtidig er det også en udfordring for de faglærere i Houl-
kær, som på Medieskolerne skal forsøge at supplere indtrykkene fra virkeligheden.
- Eleverne skal gerne opleve, at det også er spændende at komme tilbage på skolen. At de her har bedre tid 
til fordybelse, og at det i det hele taget giver mening at veksle mellem skoleophold og praktik. Det er noget, 
vi som skole hele tiden er nødt til at holde os for øje, betoner Mads Schmidt Haagensen.

I trit med virkeligheden
Samtidig med at eleverne helst skal trives, er det naturligvis også vigtigt for en uddannelsesinstitution 
som Medieskolerne at være i trit med de krav, der stilles til de nyuddannede i en mediebranche i rivende 
udvikling.
- Hvor det tidligere i høj grad handlede om teknik, handler det i dag i højere grad om at kunne fortælle 
historier. Og det gælder for så vidt, uanset om du er fotograf eller film- og tv-produktionstekniker, eller 
om du som webudvikler er med til at designe hjemmesider og apps, påpeger Mads Schmidt Haagensen.

Rektor Mads Schmidt Haagensen kan 
dagligt fra 1. salen på Medieskolerne 
betragte resultaterne af undervisningen 
på skolens fotograf-linje.
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FAKTA: 

Medieskolerne Viborg
Medieskolerne Viborg er gennem de seneste 35 år gradvist groet op omkring det tidligere 
Astro Center på Skaldehøjvej i Houlkær.

Media College Denmark/Medieskolerne opstod i 1987 under navnet ”Videoskolen”. Me-
ningen var, at skolen skulle imødekomme det øgede behov for både grund- og efterud-
dannelse, der kunne forventes som resultat af beslutningen om at oprette TV2 Danmark 
med tilhørende regionale tv-stationer.

Efter et par år indgik Videoskolen samarbejde med den daværende Teknisk Skole Viborg 
(nu Mercantec), og Videoskolen kunne i 1990 optage de første elever på de dengang nye 
erhvervsuddannelser som henholdsvis AV-assistent og Medieteknikmekaniker. I dag er 
disse uddannelser smeltet sammen i Film- og TV-produktionsuddannelsen.

I 1993 oprettedes fotografuddannelsen, og skolen skiftede samtidig navn til Medieskoler-
ne for at signalere, at institutionen nu havde flere medielinjer.

Siden år 2000 har Digital Media-uddannelsen også været at finde i sortimentet af uddan-
nelser på Media College Denmark. Hvor skolen tidligere uddannede ”webintegratorer”, 
uddanner den nu i stedet ”webudviklere”.

I alt tæller Medieskolerne i dag små 200 elever, nogenlunde ligeligt fordelt på fotograf-, 
webudvikler og film- og tv-produktionsteknikeruddannelsen. 

Skolen har cirka 30 ansatte, hvoraf lidt over halvdelen er lærere.

Skolens mangeårige rektor, Max Jørgensen, træder nu et skridt tilbage, men fortsætter på 
Medieskolerne i en administrativ funktion.

Ny rektor er Mads Schmidt Haagensen, der kommer fra en stilling som direktør på Social- 
og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland.

44
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Ikke mindst her i starten vil den nye rektor derfor også lægge stor vægt på at komme ud til arbejdsgiverne 
i mediebranchen for at få et klarere indtryk af, hvad de forventer af deres kommende medarbejdere.
- Generelt er det mit indtryk, at Medieskolerne har et godt rygte som uddannelsessted, men derfor er det 
naturligvis stadig vigtigt, at vi løbende holder os orienteret om, hvad der foregår ude i virkeligheden. Hvad 
enten det så i øvrigt handler om store arbejdspladser som Danmarks Radio eller TV2 eller den lille portræt-
fotograf, der måske kun har en enkelt elev ansat. Som uddannelsesinstitution skal vi helst kunne favne det 
hele, erklærer Mads Schmidt Haagensen.

Musik gør noget for fællesskabet
I hvor høj grad han selv får tid og mulighed for at undervise på sin nye arbejdsplads, er endnu usikkert.
Den nye rektor er uddannet cand. mag i musik og dansk og har mange års undervisningserfaring bag sig 
– blandt andet på HTX-uddannelsen i Viborg.
Senest har han undervist i kommunikation og it på Social- og Sundhedsskolen, mens det på Medieskolerne 
nok i højere grad vil være Mads Schmidt Haagensens baggrund som dansklærer, der vil kunne komme i 
spil.
- Under alle omstændigheder vil jeg stadig gerne undervise. Først og fremmest fordi jeg synes, det er 
skidesjovt, lyder det fra den nye rektor, der samtidig håber, at han med sin musikbaggrund kan være med 
til at bringe mere musik ind i dagligdagen på Medieskolerne.
- Jeg har med glæde noteret mig, at der allerede i dag er tradition for morgensang på film- og tv-pro-
duktionsteknikeruddannelsen, og for mig at se vil det da kun være fantastisk, hvis det er noget, vi kan få 
udbredt til hele skolen.
- Jeg spillede selv til morgensang i mit tidligere job på Social- og Sundhedsskolerne, og det gør altså 
bare noget for fællesskabet på en skole, når man indleder dagen med en sang, fremhæver Mads Schmidt 
Haagensen.

Mini Oscar-fest gjorde indtryk
Den nye rektor var dårligt nok tiltrådt sit nye job på Medieskolerne 1. april, før han havde fornøjelsen af at 
blive inviteret med til dimissionsfest på film- og tv-produktionsteknikeruddannelsen.
Et arrangement, som ifølge Mads Schmidt Haagensen sagtens kunne tåle at blive udbredt til et lidt større 
publikum.
- Det var næsten ligesom at være med til en slags mini-Oscarfest, hvor afgangseleverne præsenterede 
små selvproducerede kortfilm, og personligt fik jeg i hvert fald – på bare én aften – et helt andet indtryk af, 
hvad vore elever i virkeligheden kan. Sådan et show ville for mig at se være værd at se for hvem som helst, 
nævner Mads Schmidt Haagensen, som også på andre punkter ser potentiale i et tættere samspil mellem 
Medieskolerne og det omgivende lokalsamfund.
- Jeg synes jo, at den nye ”Miss Viborg”-film meget godt illustrerer, at det ikke altid er nødvendigt at ”gå 
over åen” for at finde de gode historier. Nogle gange ligger historierne lige for næsen af os, og det kan vi 
garantereret på Medieskolerne blive endnu bedre til at udnytte i fremtiden, forudser den nye rektor, som i 
øvrigt selv er viborgenser – med adresse i sydbyen.
Her har den nye førstemand på Medieskolerne efterhånden boet med sin familie siden 2008.
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Visne planter på væggene og et nedpillet menukort tyder på, at ”Hos Morfar” er lukket. 
Foto: Louis Schmidt-Lund.



47

AKTUELT I OMRÅDET

Da Poul Winther Christensen i efteråret 2020 som næsten 60-årig lod 34 år i psykiatrien bag sig, heraf 
flere som leder af bosteder i Viborg, sprang han ud i en mangeårig drøm om at åbne sin første restaurant. 
Og med to børnebørn skulle restauranten selvfølgelig hedde ”Hos Morfar”.

Han sprang ud i et lejemål hos Bach Gruppen, hvor det tidligere engelske hus, nabo til Medieskolerne i 
Houlkær, var indrettet med komplet bar og andet inventar fra det tidligere Madsens Hotel i Bjerringbro.

Her i foråret 2022, flere corona-nedlukninger senere, tyder alt på, at Poul Winther Christensen har givet op. 
Ved ”Hos Morfar” hænger der visner planter på væggene, der er ingen udemøbler, og det store menukort 
på facaden er pillet ned.

Houlkær Nyt har forsøgt at få kontakt med Poul Winther Christensen, men uden held. Hjemmesiden er 
intakt, men noget tyder på, at ”Hos Morfar” ikke åbner igen.

Der er tomt Hos Morfar  
i Houlkær-centret 
Visne blomster og et fjernet menukort tyder på, at Hos Morfar er lukket.

Af Louis Schmidt-Lund

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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Bydelsmødrene holder  
tirsdagscafé, som vi plejer  

klokken 16 – 17.30, og alle er  
velkomne i aktivitetshuset

Der er altid kaffe/the på kanden og måske en bette småkage,  
og det sker, at nogen bager en kage.

Caféen er for både nydanskere og gammeldanskere (som vi kalder os).

Vi holder lukket i skoleferier. Sidste dag før sommerferien er den 21 juni,  
og vi starter op igen den 9 august.

Mød op! Vi vil gerne se nye ansigter!
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Om torsdagen mellem klokken 13 og 15 er der en livlig snakken i aktivitetshuset i Houlkærvænget. Her 
holder vi nabokaffe, og det er stedet, hvor man bare kommer og får en kop kaffe/te og et stykke kage, og 
så går snakken lystigt på kryds og tværs af bordene.
Nogle kommer fast hver torsdag, og andre kommer de dage, hvor de har tid og lyst.

Hvorfor nabokaffe? Det er et sted, hvor man kan komme og mødes med andre og få et par hyggelige timer. 
Det startede op under corona som et forsøg for at få folk ud igen efter al den nedlukning, og nu fortsætter 
vi, da vi kan se, at folk hygger sig og glæder sig til at skulle afsted igen næste torsdag. 
Inden man går hjem, er der flere, der lige siger: ”jeg kommer igen næste torsdag” eller ”jeg kommer des-
værre ikke på torsdag, fordi jeg skal noget andet, men jeg kommer torsdagen efter”.

Der hygges  
over nabokaffen
Af Charlotte Lund

AKTUELT I OMRÅDET
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På Viborg Gymnasium er foråret altid en spændende tid. Ud over det gode vejr og mulighed for undervis-
ning udendørs er der også en stemning af spænding. Snart afsløres det, hvilke fag alle eleverne skal op i til 
eksamen, studenterhuerne er ankommet, og afslutter-eleverne snakker gallatøj. Det er en god tid.

Skolefesten – en gammel ny tradition
Vi har på gymnasiet genoptaget en tradition, der har ligget lidt stille nogle år – også på grund af corona – 
nemlig den fælles skolefest, hvor hele skolens personale er inviteret. Temaet for festen i år var James Bond, 
og alle sejl var sat til for at skabe rammerne for det brag af en fest, som det også endte med den 11. marts.

Musikklasserne havde efter fællesspisning for alle sammensat en flot miniteaterkoncert med sange fra 
Bond-film med kostumer, dans og koreografi på en scene, der slangede sig ud i fællesrummet. Lærerne og 
kontoret stod for de seks forskellige temabarer, der rummede alt fra karaokebar, live-musik-bar, champag-
ne og sågar til et ægte casino (royal), hvor matematiklærerne agerede dealere ved spillebordene.

Alle deltagerne var udklædt efter temaet, så Bonds, babes og skurke, ja, sågar en Aston Martin, havde en 
rigtig festlig aften. Det var fantastisk at se, hvordan alle hyggede sig på tværs af uddannelser og dagligda-
gens lærer-elev-relationer. 

Fest, rejser og forår  
på Viborg Gymnasium
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Elever ud i verden
Forår på Viborg Gymnasium plejer også at betyde, at alle vores elever i 2. g plus vores landbrugs-EUX-ele-
ver er på studietur. I år havde corona-nedlukningen lavet nogle forskydninger. Alligevel har vores 3e været 
så langt som på Zanzibar, vores 1y har været i Norge for at stå på ski og møde vores norske udvekslings-
klasse, og vores 3. og 4. EUX-landbrugsklasser har været i Sverige på studietur. Alle vellykkede ture med 
masser af både socialt og fagligt indhold.

Tillykke til de dygtige elever
Nogle særligt nysgerrige og dygtige elever søger 
hvert år om at blive optaget på det såkaldte ATU 
– Akademiet for talentfulde unge. De deltager i un-
dervisning og arrangementer på Aarhus Universi-
tet, og i slutningen af marts dimitterede hele fem 
3g elever fra Viborg Gymnasium fra akademiet. 
Dimissionen foregik på Region Midtjylland, og vi 
siger stor tillykke til Laurits, Marie, Emma, Anna 
og Emilie.
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Vi kan også sige tillykke til fire elever fra 2k, der i år vandt elevfilmprisen i Vest for deres kortfilm ”Ben”. Det 
er en prestigefyldt pris, og førstepræmien vidner om det stærke mediefagsmiljø, vi har etableret på Viborg 
Gymnasium. Stort tillykke til Markus, Katinka, Clara og Christian.

Indsamling til Ukraine
Selv om foråret er en skøn tid på Viborg Gymnasium, sker der også mindre gode ting ude i verden. Rusland 
har invaderet Ukraine, og det er heller ikke gået ubemærket hen. Kantinen har serveret støt-Ukraine-tarte-
letter, og elever har stået for indsamling af tøj og andet brugbart til de mange flygtninge.

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

TRÆLAST - BYGGECENTER - PROFFCENTER
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Nogen ville måske nok mene, at ressourcerne kunne bruges bedre, end det er tilfældet i vores lille ny-op-
startede projekt 1-1 dansk-hjælp. Måske har de ret. 
Ikke desto mindre har de første erfaringer vist sig så positive, at vi har lyst til at dele dem med jer alle! 

Som det fremgår af navnet, så er ideen den, at en nydansker, der er motiveret for at forbedre sine dansk-
kundskaber, matches med en frivillig fra nærområdet, som har lyst og ressourcer til at lære fra sig. De to 
mødes med det enkle formål, at førstnævnte via samtale og evt. lektielæsning hjælpes til at blive bedre til 
at mestre det danske sprog. 

Møderne finder sted en-to gange om ugen á en-to timers varighed. Forløbet strækker sig i udgangspunktet 
over cirka to måneder. 

Der lægges op til, at møderne finder sted hos den nydanske ”elev”. Dette for at imødekomme en typisk travl 
hverdag, hvor familieliv, sprogskole, praktik, arbejde og så videre skal balanceres. De første tilbagemeldin-
ger fra både værter og gæster lyder, at det fungerer godt.

Her i Houlkær er vi indtil videre lykkedes med at gennemføre fire match. Det første par har i skrivende 
stund kendt hinanden i snart tre måneder, mens det sidste har passeret de første to ugers indbyrdes 
bekendtskab. 

I denne artikel skal du møde tre af dem, som har indvilget i at fortælle om deres erfaringer med at deltage 
i projektet. Det drejer sig om Jevin og Ulla, Parwin og Ellen samt Zeru og Lars.

Det giver bare noget 
ganske særligt at være 
sammen to og to
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Deltagerne er selvfølgelig først og fremmest blev spurgt om, hvad der er godt ved at være en del af pro-
jektet. Både Jevin og Parwin er på det spørgsmål hurtige til at svare, at det betyder meget for dem at have 
fået en dansk ven og muligheden for at øve sig sammen med én, som taler ”rigtigt” dansk. 

De tre elever fortæller endvidere enstemmigt, at setuppet giver dem en rigtig god mulighed for netop at få 
snakket en hel masse dansk. Og dette i trygge rammer, hvor man hurtigt kommer til at kende hinanden 
godt. 
Parwin fortæller, at det har den vigtige betydning for hende, at hun ikke mere er genert over for Ellen eller 
nervøs for at komme til at sige noget dumt eller forkert. Tillige betyder den tætte kontakt, at de kan lave 
sjov og grine sammen. 

Parwin fortæller, at én af hendes døtre en dag spurgte hende, hvorfor hun var så glad (selvom hun kort 
forinden havde oplevet dødsfald i familien). Parwins enkle svar lød, at det var fordi, hun lige havde haft 
besøg af Ellen!

Også de tre frivillige er enige om, at når man sidder sammen 1-1, så afstedkommer det hurtigere en mere 
personlig relation, der, som Ulla formulerer det, gør det muligt at gå mere i dybden og målrette hjælpen.

Både hun og Ellen har en lang karriere bag sig som folkeskolelærere – med det udgangspunkt opleves 
det selvsagt som et sjældent og værdsat privilegie at kunne rette al sin opmærksomhed og hjælp mod en 
enkelt elev. 

Ulla tilføjer, at kontinuiteten i de regelmæssige aftaler ligeledes har positiv betydning for progressionen. Tid-
ligere har Ulla og Ellen hjulpet til i en lille interimistisk lektiehjælp for voksne, hvor der ofte skete det, at der 
trods behov og gode intentioner kunne gå lang tid imellem, at den samme elev benyttede sig af tilbuddet. 

Både Lars, Ulla og Ellen formulerer spontant, at de hver især oplever en meget stor imødekommenhed og 
iver hos eleverne efter at blive bedre til det danske sprog. Med det udgangspunkt er det meningsfuldt at 
stille sin hjælp til rådighed. 

De fortæller også alle tre, at de oplever glæde ved at kunne hjælpe andre og ved at mærke, at de gør en 
forskel for et andet menneske. Derudover finder de det spændende og givende at blive klogere på andre 
menneskers kultur og baggrund. Det er mit indtryk, at netop mange af parrenes snakke handler om, hvad 
de hver især kommer af og tager udgangspunkt i en nysgerrighed på at forstå den anden.

For ikke at male et for entydigt og rosenrødt billede af projektet, så er vi selvfølgelig også nysgerrige på at 
afdække konceptets mulige udfordringer og faldgruber. Vi er dog ikke stødt på de store af slagsen endnu 
– nærmere en række opmærksomheder, der er vigtige fremadrettet at have for øje. 
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Ulla oplever, at det er godt, at den dansk-hjælp, hun tilbyder, ikke står alene, men kombineres med under-
visning på sprogskolen. Ellen og Parwin har gjort sig erfaringer med, at det er vigtigt, at omgivelserne er 
rolige, og at der f.eks. ikke er mindre børn i hjemmet, som kan tage fokus. 

Lars er opmærksom på, at kemien imellem de to er vigtig, for at forløbet bliver en succes. Han har ligeledes 
erfaret, at han må holde lidt igen med sine vittigheder og med emner af mere abstrakt karakter, da der 
ellers går for meget tabt i dialogen mellem dem. 

Alle tre frivillige understreger vigtigheden af, at den nydanske elev er parat til at lære og vil investere res-
sourcer i det.
Har du fået lyst til at være med, eller er du blevet nysgerrig efter at høre mere, så hører jeg meget gerne fra 
dig. Det kræver ingen særlige forudsætninger eller faglig b
aggrund. 
De tre frivillige giver det tip, at det er vigtigt at have en åben og nysgerrig tilgang, være social og have lyst 
til at snakke og at være udstyret med en god portion tålmodighed 

Vi flytter ikke bjerge med indsatsen, men vi understøtter processen mod, at vores nydanske naboer får 
bedre fodfæste i Danmark. Nogle af parrene kommer til at fortsætte efter de to måneder, som er sat af i 
første omgang – andre vil givetvis takke af efter en kortere periode. Begge dele er helt fint, og uanset hvor 
lang tid de enkelte forløb kommer til at strække sig over, så har deltagerne lært et nyt menneske at kende, 
som de kan hilse på i køen i Fakta.

Sofie Hjorth (tlf. 2088 6820)
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Affaldsproblemet er ikke til at tage fejl af. Vi er det folkefærd i Europa, der producerer mest affald pr. ind-
bygger. Hvert år i marts har vi i Danmark opbrugt den andel af naturens ressourcer, som burde række til 
et helt år. Og så køber vi mere og mere takeaway. Og med det øgede forbrug af takeaway følger et stort 
forbrug af engangsemballage og engangsservice – eksempelvis bruger vi hvert år 300 millioner engangs-
plastikkrus og 150 millioner fødevarebokse til mad.

Vil du være med til at gøre en forskel?
Den danske natur har brug for en forårsrengøring, og skoler, daginstitutioner, foreninger, virksomheder, 
privatpersoner m.fl. deltager i den årlige affaldsindsamling.

Årets fokus er engangsemballagen med særligt fokus på engangskaffekoppen.

På vej til arbejde, på gåturen, i naturen. Engangskaffekoppen er danskernes bedste ven på farten. Dan-
skerne bruger 130 millioner engangskaffekopper årligt, og det har konsekvenser. Engangskopper er blandt 
de mest fundne plastiktyper i den danske natur. De er typisk lavet af plastik eller plastik-coated pap og 
bruges kun i få minutter, hvorefter de bliver til affald. Nogle af dem havner som forurening i naturen, her-
under i havmiljøet.

Engangskoppen er et perfekt eksempel på den ”brug og smid væk-kultur”, vi skal til livs. Og heldigvis er 
der masser af alternativer til engangskoppen. Kan det blive en vane at bruge sin egen genopfyldelige kaf-
fekop, ligesom det er blevet populært med smarte og farverige drikkedunke og genbrugelige net i stedet for 
plastikposer, så er vi allerede et stykke vej i retningen mod en cirkulær økonomi. Kaffekoppen er det første 
skridt i opgøret med ”brug og smid væk-kulturen”, og budskabet til danskerne er:
Vil du gøre én nem ting i dag for at hjælpe klimaet, så drop engangskaffekoppen.

Søndag den 3. april blev der samlet affald i Houlkær, og her var blandt andre Olivia og hendes storebror 
Philip ude med affaldssækken for at gøre Houlkær til et lidt renere sted at leve.

Initiativgruppen Houlkær stod for affaldsindsamlingen.

Affaldsindsamling  
i Houlkær 
Affaldsindsamlingen er Danmarks Naturfredningsforenings indsamling af affald i naturen.  
Indsamlingen afholdes hvert forår, hvor mange tusind danskere frivilligt giver naturen en hånd. 
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Kirsten Larsen (til højre) og Bodil Knudsen, her foran Houlkær Kirke, er koordinatorer i vågetjenesten, 
som Kirkernes sociale arbejde etablerede i 2009. I dag er der omkring 25 kvinder, som påtager sig at 
være vågekoner hos døende, ikke mindst ensomme, eller som aflastning for pårørende til en døende. 
Foto: Louis Schmidt-Lund.
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»Intet er sikkert i denne verden, ud over døden og skatter«. 
Således var ordene fra medunderskriveren af den amerikanske uafhængigheds-deklaration, Benjamin 
Franklin, for omkring 250 år siden. Sikkert med baggrund i de skatter den engelske konge lod hagle ned 
over de amerikanske og andre engelske kolonier, da en langvarig krig mod Frankrig havde efterladt et stort 
hul i den engelske statskasse i 1763.
Det med skatter kender vi alt for godt til i nutidens Danmark, også efter døden, men det lader vi ligge i 
denne forbindelse.
Døden kommer ingen udenom, uanset om det er et emne, man forholder sig til, om det er forbundet med 
frygt, eller om man har den pragmatiske tilgang, at det sker, når det sker.
Man kan dog have en holdning til, at når det er tid, så skal det ske med en vis værdighed, og ikke mindst 
at ingen mod deres vilje skal dø alene. 
Det formål er der i vågetjenesten, som Kirkernes sociale arbejde, tidligere Viborg Menighedspleje, iværk-
satte i 2009 i det gamle Viborg Kommune fra før kommunesammenlægningen to år forinden.

Omsorg, nærvær og aflastning
Der er i dag 25 såkaldte vågekoner i ordningen. En af dem er 82-årige Bodil Knudsen, som har været med 
fra begyndelsen. I dag er hun koordinator sammen med den 71-årige Kirsten Larsen, som i 2018 tog over 
efter Anne Mette Boye, som i sin tid satte gang i denne frivillige indsats.
Fælles for de to kvinder er, at de begge er bosat i Houlkær, og så har de en baggrund som sygeplejersker. 
Og ikke mindst at de få år efter pensionen kastede sig over denne opgave.
- Der er flere frivillige med en fortid i sundhedssektoren, men det er ikke en forudsætning for at være med. 
Vi har også nogle, som stadig er på arbejdsmarkedet, men som ved siden af har overskud til at gå ind i 
arbejdet som vågekone, oplyser Kirsten Larsen.
Vågetjenesten tilbyder som sagt at give omsorg og nærvær for personer, som har døden tæt på. Det kan 
være ensomme, som ikke har familie eller andet netværk, og som selv udtrykker ønske om, at en frivillig 
sidder hos dem, det kan være på plejecentre eller i private hjem. 

Ingen skal dø alene:  
To Houlkær-kvinder  
koordinerer vågekonerne
Siden 2009 har Vågetjenesten tilbudt, at ingen mod sin vilje skal dø alene. 25 kvinder giver om-
sorg og nærvær i menneskers sidste tid.

Af Louis Schmidt-Lund
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Men det kan også være som aflastning for pårørende til en døende, ikke mindst hvis der forud har været 
en svær tid, som har trukket mange veksler på de pårørende.
- Det er for vågetjenesten vigtigt jævnligt at få nye frivillige. Mange er jo aktive på mange områder, og da 
vores arbejde ikke kan planlægges, er det nødvendigt at have mange på listen, siger Kirsten Larsen.
- Ud over at en lille håndfuld stadig er på arbejdsmarkedet, så er mange af vores frivillige også ældre pensi-
onister, som ikke er så glade for at våge om natten, hvor behovet er størst. Og dødsfald, hvor der forud kan 
være brug for os, fordeler sig heller ikke jævnt ud over hele året. Eksempelvis har vi i år ikke været brugt 
i hverken januar eller februar, i andre af årets måneder bliver vi brugt rigtig meget, tilføjer Bodil Knudsen.

Corona-pandemien har de to seneste år spændt ben for vågekonerne. I 2021 blev det dog til 492 timer 
hos døende personer.
- Nogle forløb er på en til to dage eller nætter, hos nogle våger vi måske en hel uge, og oftest våges der fire 
timer ad gangen, og som nævnt er behovet størst om natten, siger Kirsten Larsen.

Aktuelt er betegnelsen vågekoner helt på sin plads, for de omkring 25 frivillige er alle kvinder. Det finder 
Bodil Knudsen ikke så overraskende, med baggrund i vågekonernes historie tilbage i tiden, men også at 
opgaven nok ligger mest i, hvad man kan betegne som det kvindelige omsorgsgen.
- Mænd er skam yderst velkomne til at melde sig, siger Kirsten Larsen.
- Men lønnen er beskeden, for der er ingen. Vi 
belønnes med en god nytårsfrokost, og så er der 
rundstykker de cirka fire gange om året, hvor vi 
lige mødes for at snakke nogle ting igennem. Og 
det er skam også rigtig hyggeligt, forsikrer Bodil 
Knudsen.

Hvad sker der  

i Houlkær?

Følg med på Facebooksiden  

”Os i Houlkær” og på hjemmesiden  

www.houlkaerportalen.dk
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Nærvær og samvær er omdrejningspunktet, når mødre og babyer mødes i Houlkærs smukke kirkerum til 
babysalmesang torsdag formiddage. Og sangen og musikken er i højsædet, for intet binder forældre og 
børn sammen, som når mor eller far synger for det lille barn. 
- Det er en helt særlig måde at være sammen på, fortæller sognemedhjælper Hanne Flyvholm, som leder 
babysalmesangen.
- Og så gør det særlige rum med højt til loftet også noget ved babyerne. De er virkelig ”på”, når vi er derinde.
Børnene er fra cirka 2 – 10 måneder, men der er ingen aldersgrænse. Mødrene kommer, når de synes, 
deres babyer er klar, og så bliver de ved så længe, de har lyst. 

Med udgangspunkt i børnenes medfødte nysgerrighed, sanser og opmærksomhed stimuleres de gennem 
sang, fagter, rytmeinstrumenter, dans og leg. Der bliver lyttet til musik, der er berøring med massagebolde, 
der er farvestrålende sæbebobler, der kommer vindpust fra en vifte - eller der gøres brug af andre rekvisit-
ter, som stimulerer babyernes sanser og opøver deres motorik på forskellige måder. 
- Babysalmesang er altid på børnenes præmisser. Vi skaber en tryg atmosfære gennem genkendelige 
rutiner fra gang til gang. Tiden i kirken er skøn, hvor vi er koncentreret om hinanden gennem sang og leg, 
siger Hanne Flyvholm.

Babyer elsker at høre mors 
stemme, opleve nærvær, 
tryghed og glæde
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- Ord, der siges, er ikke det samme som ord, der synges. Det lille barn forstår ikke en salmes ord, men 
det kan sanse stemningen og atmosfæren, og tekst og melodi kan lagres i barnets underbevidsthed og 
blive til livslang glæde. Og det er ikke meningen, at sangen skal forstumme, bare fordi man er blevet for 
stor til babysalmesang. Derfor får alle en sangbog med sig hjem efter et endt babysalmesangsforløb. På 
den måde skulle det være muligt at fortsætte med at synge for barnet, så man fortsat bidrager til en positiv 
udvikling af barnets aktive og passive ordforråd, fortsætter hun.

Efter sangen i kirken er børnene ved at være klar til en lille lur, og så bliver der tid til, at mødrene kan få lov 
til at hygge sig lidt sammen over en kop kaffe og et stykke brød. Her er der et frirum til at dele de glæder 
og udfordringer, som nybagte forældre står over for med andre i sammen situation som én selv. 
Og er man nytilflytter til området, kan det være en kærkommen lejlighed til at møde nogen og skabe lidt 
netværk, hvilket ellers ikke altid er helt nemt at finde lejlighed til, når man også har en lille ny at skulle tage 
sig af. Så snakken kan godt gå ret livligt og blive ved i en rum tid. 

Der er altid plads til flere på babysalmesangholdet. Man kan tilmelde sig hos sognemedhjælper Hanne 
Flyvholm. Det er gratis at gå til babysalmesang.         

13. - 22. marts 2020

HOULKÆR KIRKE

Viborg Kammerkor medvirker ved 
festivalgudstjenesten den 22. maj

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 - for-
eningen ”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 sange-
re, solister og musikere optræder i hele rummet – fra højkor, kortrappe, sideskibe, søjlegange og balkoner.

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

Læs mere om festivalens mange 
arrangementer og køb billet via 
hjemmesiden 
viborgfestival.dk
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Festivalen finder sted 20.-29. maj 2022, og det er den tredje kirkemusikfestival, som  arrangørerne - for-
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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 instrument-
kombination. Anne er meget aktiv med koncertvirksomhed som orgelsolist, akkompagnatør og kammer-
musiker 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. 

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 be-
sætningen 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: Sog-
nepræst Kristine Jersin. »Livsmessen« kan også opleves i Almind Kirke allerede den 19. maj kl. 19.30.

»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 eks plosioner«. Her er tekster af Ida Auken, Lisbeth Smedegaard Andersen, Iben Krogs-
dal, 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 jazzmu-
siker 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.

TIRSDAG DEN 24. MAJ KL. 19.30 I HOULKÆR KIRKE - entré 50,-

SØNDAG DEN 22. MAJ KL. 19.30 I HOULKÆR KIRKE - entré 100,-

SØNDAG DEN 22. MAJ KL. 10.30 I HOULKÆR KIRKE - fri entré

Lorem
 i psum
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SØNDAG DEN 22. MAJ KL. 19.30 I HOULKÆR KIRKE - entré 100,-

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

Houlkær kirkeblad 2022.indd   3Houlkær kirkeblad 2022.indd   3 06-01-2022   19:12:4606-01-2022   19:12:46

64



65

HOULKÆR KIRKEHOULKÆR KIRKE

viborgfestival.dk

SØNDAG DEN 22. MAJ KL. 19.30 I HOULKÆR KIRKE - entré 100,-

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
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Tirsdag den 10.5.2022 kl. 17.00 i kirken holder vi menighedsmøde og orienteringsmøde om det kommen-
de menighedsrådsvalg i Houlkær sogn. Valgforsamlingen afholdes tirsdag den 20.9.22.
 
Ved valgforsamlingen udarbejdes der opstillingsliste/lister. Er der ikke valgt et fuldtalligt menighedsråd på 
valgforsamlingen, afholdes ekstraordinær valgforsamling tirsdag 11.10.22. 

Forekommer der flere lister, udskrives der valg, som finder sted tirsdag den 22.11.22.

Ved menighedsmødet den 10.5 vil vi præsentere de fremmødte for vores budget 2023 samt vores regn-
skab for 2021. Rådsmedlemmerne vil yderligere fortælle om vores menighedsrådsarbejde samt præsente-
re vores nyanskaffede lydanlæg og afspille lidt musik på det for jer.

Houlkær sogn er et af de sogne, som afholder menighedsrådsvalg hvert andet år i modsætning til det 
landsdækkende valg, som er hvert fjerde år. Vi vil se frem til at byde alle interesserede velkommen til vores 
menigheds- og orienteringsmøde samt opfordre til, at nye overvejer, om de vil melde sig til at indgå i det 
fremtidige menighedsråd ved valgforsamlingen den 20.9.22.

På vegne af menighedsrådet og valgbestyrelsen
Anne Verner Hansen, menighedsrådsformand 

Nyt fra Houlkær  
menighedsråd

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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Med initiativet ønsker vi fra Houlkær Kirkes side at bidrage til at bekæmpe ensomhed og styrke fællesska-
berne her i Houlkær. 

Der kan være mange grunde til, at et menneske er kommet til at leve et ensomt liv udenfor de sociale 
fællesskaber, som mange andre deltager i til dagligt. Og en besøgsven kan gøre en verden til forskel i et 
ensomt menneskes liv. Det at drikke en kop kaffe sammen eller at have en samtale med en anden, det 
bringer glæde ind i éns hverdag. 

Men det vellykkede besøgsvenskab er ikke kun en glæde for den, som får besøg. Som besøgsven møder 
man et menneske, som ofte er et sted i livet, hvor der er mange tabsoplevelser og mangel på menneskeligt 
nærvær. Man kan derfor være med til at gøre en stor forskel – og har man lyst og evner til at møde sit 
medmenneske lige der, hvor vedkommende er – vil begge parter blive beriget.

En besøgstjeneste består af en gruppe frivillige besøgsvenner, der har lyst og overskud til at besøge et 
andet menneske, som trænger til kontakt og nærvær. Tjenesten ledes af en lille gruppe fra Houlkær Kir-
ke bestående af sygeplejerske Arne Djernes Nielsen, sognemedhjælper Hanne Flyvholm og sognepræst 
Kristine Jersin. Denne gruppe står for rekrutteringen af besøgsvenner og koordinering af besøgene. De 
frivillige besøgsvenner vil komme til at indgå i et fællesskab af besøgsvenner, hvor der vil være tilbud om 
fælles erfaringsudveksling og kursusaftener. 

Houlkær Sogns Menighedspleje 
starter besøgstjeneste
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Hvis du skulle have lyst til at blive klogere på, hvad det indebærer at være besøgsven, så vil vi rigtig gerne 
se dig til en temaaften om besøgstjenester, som vi arrangerer denne sensommer i samarbejde med Sam-
virkende Menighedsplejer. 

Så sæt kryds i kalenderen onsdag d. 28. september kl. 17.00! 

Her vil Helle Engelsborg Olsen, konsulent og besøgstjeneste-leder, give et oplæg om besøgsvenskaber, og 
vores lille koordinations-gruppe her fra kirken vil informere nærmere om den kommende besøgstjeneste 
her hos os. Og så vil vi være vært ved en bid brød, hvor vi kan få hilst på hinanden og få besvaret eventuelle 
spørgsmål.

Du behøver ikke at have besluttet dig for at blive besøgsven for at møde op til fyraftensmødet. Og du har 
ikke tilmeldt dig ved at møde op! 

HOULKÆR KIRKE

Hvad sker der i Houlkær?

Følg med på Facebooksiden  

”Os i Houlkær” og på hjemmesiden  

www.houlkaerportalen.dk
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Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg har en vågetjeneste, som er et gratis 
tilbud om at våge ved døende i den sidste fase. 

Vågetjenesten består af et korps af 25 frivillige, som hjælper med at aflaste pårørende eller personale på 
plejecentrene ved at sidde ved den døende.   

Der kan være forskellige årsager til, at vågetjenesten bliver tilkaldt. Nogle familier har måske selv våget i 
længere tid, og de frivillige kan derfor være en hjælp til at aflaste de pårørende. Andre gange kan det være 
fordi, der ikke er nogen pårørende. Derfor tilbyder vågetjenesten at våge ved døende, så ingen mod deres 
vilje behøver at dø alene.

Som frivillig våger du fire timer ad gangen om aftenen eller natten, hvor du bidrager med dit nærvær, be-
roliger og kan være en støtte for de pårørende. Du bliver en del af vores netværk i vågetjenesten, hvor du 
kan deltage i faglige og sociale arrangementer flere gange årligt. 

Hvis du vil vide mere eller har lyst til at melde dig som frivillig, kan du kontakte Kirsten Larsen på tlf.:  
50 92 61 34 eller Bodil Knudsen på tlf.: 20 14 33 19.

Vågetjenesten  
mangler frivillige 

HOULKÆR KIRKE
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Vi sælger poser med overskudsmad fra butikker til 20 kroner. 
Få en fyldt pose til billige penge og bekæmp madspild sammen med os. 
Hvis du medbringer muleposen næste gang, får du en ny pose til 10 kroner. 
Hver torsdag kl. 16.30
Odshøjvej 76 i kælderen

Vil du være en del af madspildsprojektet? 
Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg indsamler hver torsdag overskudsmad fra lokale butikker. 

Vi søger frivillige chauffører, som vil hente overskudsmaden torsdage midt på dagen, og frivillige, som vil 
hjælpe os med at pakke og uddele maden i tidsrummet kl. 14.30-17.00. 
Som frivillig skal du gerne kunne være til rådighed mindst én torsdag om måneden og kunne afsætte 2-3 
timer. 

Vi tilbyder et meningsfuldt frivilligt arbejde, hvor du er med til at bekæmpe madspild og samtidig sørge for, 
at maden kommer andre til gavn. Du bliver en del af et frivilligt arbejdsfællesskab, hvor humor og omsorg 
for klimaet og hinanden fylder.

Kontakt frivillighedskoordinator Elise Secher på tlf.: 50515263 eller kontakt.ksa@gmail.com 

Madspildsprojekt  
i Houlkær 
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TAK!
Lørdag den 2. april holdt vi forårsmarked i Houlkær Kirke for første gang siden corona-nedlukningerne.
Heldigvis var den gode tradition ikke glemt, og det strømmede ind med mennesker i godt humør og med 
lyst til at handle i boderne.
De frivillige havde allerede haft travlt med at få det hele gjort klar, og på selve dagen blev der godt nok 
løbet stærk!
Stor tak til alle jer, der har bidraget både med penge og arbejdskraft - uden jer var vi har ikke!
Vi endte på det utroligt fine resultat: 33.061,00 kroner.

Minikonfirmandweekend fredag d. 10. juni – søndag d. 12. juni
Vi glæder os til at mødes med jer. Invitationen har været på Houlkærskolens Aula. Hvis du går på en anden 
skole og har lyst til at være med - kontant kirkekontoret. Tilmeldingsfrist mandag d. 30.5.
Vel mødt!

Konfirmandindskrivning 
Sommerferien står for døren, og efter sommerferien går I/jeres unge ikke alene i 7. klasse, men har også 
mulighed for at gå til konfirmationsforberedelse.
Vi vil gerne invitere jer til indskrivnings- og informationsmøde i de nydannede klasser sådan her: 
4. september 10.30 indskrivning for 7. A. 
Vi deltager først i gudstjenesten og går derefter over i sognesalen til info om undervisning og indskrivning.
28. august kl. 10.30 indskrivning for 7. B og 7. C. 
Vi deltager først i gudstjenesten og går derefter over i sognesalen til info om undervisning og indskrivning.
Næste år bliver klasserne brudt op, og det giver anledning til at lave en ændring i måden at fordele konfir-
mationsdage og tider på.
Der har jævnligt været problemer med sammenfald af konfirmationer i familier, og det kan vi løse ved at 
lade jer vælge imellem de to dage, der er meldt ud for længe siden, 5. og 6. maj.
ALTSÅ INGEN PANIK, HVIS I HAR BESTILT LOKALE ELLER MAD!

Med venlige hilsener
Kristine Jersin (B- og C-klasser) krje@km.dk • Lotte Martin Jensen (A-klassen) lomj@km.dk

Fordybelse og stilhed
Midt i en travl hverdag kan det være svært at finde åndehuller – tid til fordybelse i livets store spørgsmål, 
tid til bare at være.
Læs videre om ”Fordybelse og stilhed” under rubrikken faste begivenheder.

Nyt fra Houlkær Kirke
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ARRANGEMENTER
ONSDAG D. 8. JUNI KL. 17.00
OPEN AIR GUDSTJENESTE I GRYDEN BAG KIRKEN
Velkommen til gudstjeneste i det fri for hele familien! 
Open air gudstjeneste er efterhånden en gammel tra-
dition i Houlkær Kirke. 
Og vi glæder os til endnu engang at kunne holde denne 
uformelle gudstjeneste med plads til selv de mindste. 
Kirkens pigekor synger, og efter gudstjenesten serverer 
De grønne pigespejdere grillmad til alle, og børnene kan lege frit, mens de voksne kan hygge sig sammen. 
Pris for mad: 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn. Der er ingen tilmelding. Vel mødt!

FREDAG D. 19. AUGUST
SOGNEUDFLUGT 
Vi venter lidt med at planlægge turen i detaljer. Men sæt et kryds ved datoen. Forløbet bliver, som vi plejer. 
Vi kører med bus til et hyggeligt sted, hvor vi drikker kaffe og slutter dagen af med middag i sognelokalet.

ONSDAG D. 14. SEPTEMBER KL. 17.30
FRIVILLIGHEDSFEST 
I Houlkær Kirke er der gang i mange forskellige aktiviteter, og dette er kun muligt, fordi vi har en stor flok, 
som frivilligt bidrager med deres store arbejdsindsats til de forskellige aktiviteter. 
Det vil vi gerne sige jer en stor tak for, og derfor vil vi gerne se jer til en hyggeaften med dejlig mad i kirken 
– invitation og tilmelding bliver lagt frem i våbenhuset – sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Houlkær Sogns Menighedspleje
For snart to år siden, da corona havde lukket meget ned, blev Houlkær Sogns Menighedspleje dannet. 
Vi har nu haft vores andet årsmøde, og arbejdet tager stille og roligt form. Blandt andet er vi i gang med at 
oprette en decideret besøgstjeneste.
Vores største økonomiske indsatsområde er stadig julehjælp, men økonomiske problemer og ensomhed 
findes jo hele året!
Kunne du tænke dig at bidrage til arbejdet, er det altid muligt at lægge penge i den kirkebøsse, der er 
mærket menighedsplejen, 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



73

HOULKÆR KIRKE

KONCERTER
ONSDAG D. 15. JUNI KL. 19.30
HOULKÆR KIRKES FORÅRSKONCERT
Nu har vi i Houlkær Kirke endelig fået den nye udgave af Højskolesangbogen. Houlkær Kirkes kor og 
musikere indvier den ved en hyggelig ”Syng med koncert”, hvor publikum vil få lejlighed til at høre kirkens 
pigekor og voksenkor fremføre nogle af sangene og selv være med til at lære nogle af de mange spænden-
de nye sange at kende fra denne nyeste udgave.
Fri entré.

LØRDAG D. 6. AUGUST KL. 19.30
SOMMERKONCERT MED FESTIVALEN 
KAMMERMUSIK VED FJORDEN 
Gæstebesøg fra ” Kammermusik ved Fjorden”, som er 
en festival med udgangspunkt i den smukke natur om-
kring Hjarbæk Fjord.
Festivalens koncerter i 2022 er fra 4.-7. august og af-
vikles af nogle af landets mest anerkendte musikere i 
samarbejde med internationale stjerner.
Til koncerten fremføres Robert Schumanns berømte klaverkvartet samt Carl Nielsens klavertrio. Efter  
koncerten byder festivalen og kirken på en forfriskning, og publikum får mulighed for at møde musikerne.
Entré: 50 kr. (unge u. 25: 25 kr.)

FREDAG D. 12. AUGUST KL. 16.30
STORSLÅET KONCERT FOR KOR OG ORGEL
’Camille Saint Saens’ (1835 - 1921) messe op. 4 fra 1856 er et umådeligt charmerende værk. 
Saint Saens skulle med tiden blive en af Frankrigs vigtigste komponister, men i messen op. 4 møder vi 
ham som en ung mand - med selvtilliden i orden! Han kaster sig ud i store romantiske klange og krævende 
orgel- og korpartier. 
Påvirkningen fra ældre tiders kirkemusik er tydelig, men det er alligevel en ægtefødt romantisk musik, der 
kombinerer den ældre stil med en helt selvstændig romantisk tilgang. 
Selvom den ikke er ofte opført, har selveste Franz Liszt udtalt sig særdeles positivt om den: 
’Den er som en storslået gotisk katedral, i hvilken Bach kunne dirigere sit orkester. Et extraordinært værk, 
der placerer sig mellem Bach og Beethoven’
Koncerten bliver opført af kursister fra et ugekursus på Nørgårds Højskole med organist Frank Jarlsfelt ved 
tangenterne og dirigent Ole Faurschou.
Fri entré.
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SØNDAG D. 28. AUGUST KL. 19.30
AKADEMISK KOR ÅRHUS
Akademisk Kor Århus blev dannet i 1985 og 
dirigeres i dag af Jonas Rasmussen. Det er et 
af Danmarks førende professionelt arbejden-
de amatørkor og består af sangere i alderen 
20-35 år med tilknytning til musiklivet om-
kring Aarhus Universitet og Det Jyske Musik-
konservatorium. 
Hvert år synger koret koncerter rundt om i Danmark og deltager i konkurrencer i udlandet.
I 2019 vandt Akademisk Kor Århus en verdensmestertitel ved korkonkurrencen World Choral Champions-
hip i Tokyo, Japan. Koret har siden 2021 arbejdet med at genopdage og indspille musik af den danske 
korkomponist Svend S. Schultz. Den første cd i serien “Efterklange” er på vej, og der vil derfor også være et 
udvalg af disse satser. Koret drager i oktober 2022 til Spanien for at deltage i konkurrencen Sing for Gold. 
Til koncerten vil koret derfor opføre det konkurrenceprogram, som det tager med til den store konkurrence. 
Repertoiret består af musik fra nær og fjern, Danmark, Japan, England, Letland, Filippinerne med mere!
Entré: 50 kr. (unge u. 25: 25 kr.).

SØNDAG D. 18. SEPTEMBER KL. 19.00
MICHALA PETRI / LARS HANNIBAL 
– 30-ÅRS JUBILÆUMS TURNÉ
Petri/Hannibal Duo har i 30 år været en fast del af det danske mu-
sikliv.  Siden 1992 har de spillet over 2000 koncerter i hele verden, 
spændende fra New Yorks Lincoln Center, Shanghai Concert Hall, 
Suntory Hall i Tokyo og Londons South Bank til små koncerter i 
intime rammer.
Et af deres særkender har altid været en kombination af højeste 
musikalske niveau og en ligefrem og uhøjtidelig koncertform. Ud 
fra den tanke at klassisk musik er forståelig, for alle kommer de med små introduktioner til det særlige ved 
de enkelte værker, og programmerne har altid budt på både genkendelighed og udfordringer.
På jubilæumsturneen vil man høre et varieret program med kendt og ukendt, som bevæger sig rundt i alle 
stemninger:  Let, sørgmodigt, virtuost, alvorligt, meditativt, gammelt og nyt.  Fælles for det hele er kommu-
nikationen mellem alle i rummet og oplevelsen af øjeblikket.
Musik af bl.a. Bach, Händel, Vivaldi, C. Nielsen og E. Grieg.
Entré: 50 kr. (unge u. 25: 25 kr.)
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FASTE BEGIVENHEDER
FORDYBELSE OG STILHED
Midt i en travl hverdag kan det være svært at finde åndehuller – tid til fordybelse i livets store spørgsmål, 
tid til bare at være. Men hvis du har en halv time sådan en helt almindelig torsdag kl. 17.00, så kom forbi 
kirken til en lille stille gudstjeneste. Her bliver der givet plads til ord og til tanker og til musik – til at læsse af 
og fylde på. Gudstjenesterne består af læsning, bøn, sang og meditativ musik. Og hver gudstjeneste tager 
udgangspunkt i sit eget overordnede tema.
Stillegudstjenesterne er altid den anden torsdag i måneden kl. 17.00 og varer 30 minutter.
Datoer og temaer: 
Torsdag d. 8. september, ”gavmildhed”
Torsdag d. 13. oktober, ”modenhed”
Torsdag d. 10. november, ”taknemlighed”
Torsdag d. 8. december, ”længsel”

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 den anden tirsdag i måneden i kirkens kælder 
fra kl. 17.00 til kl. 18.30. Vi begynder med sang, leg og dans, hører små historier/bibelhistorier, måske 
finder vi tid til at være lidt kreative. Inden vi skilles, spiser vi aftensmad sammen og synger godnatsang. 
Det koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn. Vi mødes tirsdag d. 10. maj og 14. juni. 
Tilmelding til sognemedhjælper Hanne Flyvholm senest dagen før på 42 83 40 27 
eller hanne@houlkaerkirke.dk.
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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 torsdag d. 12. maj (varme hveder), fredag d. 27. maj, 10. juni og 24. juni. 
I sommerferien fredag d. 8., 22. juli og 8. august mødes vi til kaffe og kage fra kl. 19 til 21.
 Fredag d. 19. august er der sogneudflugt – se særskilt program.
                                                                                                     
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: 16. og 30. august

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Spaghettigudstjeneste er en lille hverdagsgudstjeneste for børnefamilier, hvor vi efterfølgende spiser kød-
sovs 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.

STUDIEKREDSEN
Har du lyst til at læse og dykke ned i et emne sammen med andre?
Studiekredsen er åben for alle interesserede. Der kræves ingen an-
den forudsætning end nysgerrighed. Der er altid plads til nye del-
tagere. Læsemængden er overkommelig og ikke obligatorisk. Du 
kan deltage i diskussionerne eller bare lytte med. Det er op til dig.
Studiekredsen mødes som regel den første torsdag i måneden kl. 
10.00. 
Der indledes altid med en kop kaffe. 
Kontakt gerne sognepræst Kristine Jersin på 24279633, hvis du har spørgsmål.
Vi mødes første gang efter sommerferien torsdag d. 8. september kl. 10.00

SØNDAGSFROKOST
Velkommen til hyggeligt samvær over en enkel 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 første søndag i måneden mødes vi til en kop kaffe efter gudstjenesten. 
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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 ”nørkler”, 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. 10-12. 
Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg står for Karlekammeret. 
For yderligere oplysninger kontakt Svend Erik Jørgensen, 24240913 / svenerik33@gmail.com
Datoer: onsdag d. 3. august, 7. september og 5. oktober

HOULKÆR KIRKE

22. maj 10.30 5. s e påske Kristine Jersin
29. maj  10.30 6. s e påske Lotte Martin Jensen
5. juni 10.30 Pinsedag Kristine Jersin
6. juni 10.30 2. pinsedag Lotte Martin Jensen
12. juni 10.30 Trinitatis Kristine Jersin
19. juni 10.30 1. s e Trinitatis Lotte Martin Jensen
26. juni 10.30 2. s e Trinitatis Lotte Martin Jensen
3. juli 10.30 3. s e Trinitatis Kristine Jersin
10. juli 10.30 4. s e Trinitatis Kristine Jersin
17. juli 10.30 5. s e Trinitatis Kristine Jersin
24. juli 10.30 6. s e Trinitatis Lotte Martin Jensen
31. juli 10.30 7. s e Trinitatis Lotte Martin Jensen
7. august 10.30 8. s e Trinitatis Lotte Martin Jensen
14. august 10.30 9. s e Trinitatis Lotte Martin Jensen
21. august 10.30 10. s e Trinitatis Kristine Jersin
28. august 10.30 11. s e Trinitatis Kristine Jersin
4. september  10.30 12. s e Trinitatis Lotte Martin Jensen
11. september  10.30 13. s e Trinitatis Kristine Jersin
18. september  10.30 14. s e Trinitatis Kristine Jersin
25. september  10.30 15. s e Trinitatis Kristine Jersin

Gudstjenesteliste
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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

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

www.houlkaerkirke.dk
Facebook: @houlkaerkirke.dk
MobilPay 66080
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VI UDFØRER 
 ALT I TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE
 ALT I MURER- OG REPARATIONSARBEJDE
 NYBYGGERI OG OMBYGNINGER
 RENOVERINGER OG TAGUDSKIFTNINGER
 INVENTAR OG BYGNINGSSNEDKERI

LÆS MERE PÅ HS-BYG.DK

HØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITETHØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITETHØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITET
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Det sker…
20. maj 10.00 Indvielse af toiletbygning m.m. Granada-skoven

22. maj 10.30 Festivalgudstjeneste ”Livsmessen” Houlkær Kirke

22. maj 19.30 Koncert Houlkær Kirke

24. maj 19.30 Koncert Houlkær Kirke

8. juni 17.00 Open Air gudstjeneste Houlkær Kirke

15. juni 19.30 Houlkær kirkes forårskoncert Houlkær Kirke

6. august 19.30 Sommerkoncert ”kammermusik ved Fjorden” Houlkær Kirke

19. august Sogneudflugt Houlkær Kirke

28. august 19.30 Koncert med Akademisk Kor Århus Houlkær Kirke

14. september 17.30 Frivillighedsfest Houlkær Kirke

18. september 19.00 Koncert med Michala Petri og Lars Hannibal Houlkær Kirke


