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LEDER

Energikrise eller ej – i Houlkær
er der fuld damp på kedlerne
Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

Man kan næsten ikke undgå at blive deprimeret, hvis man tænder for nyhederne. Indtil for kort tid siden
var det corona-krisen, der lagde sin klamme hånd om os, og nu er det energi- og forsyningskrisen, der
fylder mediebilledet.
Den enkelte dansker mærker det også tydeligt i form af massive prisstigninger på både varme, strøm,
benzin og fødevarer. Jo, der er nok at bekymre sig om.
I sådanne tider er det vigtigt også at have noget at glæde sig over, og i det lys er jeg virkelig lykkelig for at
være borger i Houlkær, for her er fuld damp på kedlerne – krise eller ej. Og hvor er det forløsende at opleve,
at hverken en verdensomspændende pandemi eller en russisk krigs-galning kan få os til at resignere og
smide håndklædet i ringen.
At humøret fortsat er højt i Houlkær, fik vi senest for alvor lov at opleve sammen som bydel, da næsten 700
løbere deltog i Houlkærløbet den 1. september. Igen en fantastisk byfest, og traditionen tro i et bragende
flot solskinsvejr. Til de af jer, der ikke var til stede: I gik virkelig glip af en stor aften, hvor vi også fik lov at
hylde en af Houlkærs helt store ildsjæle i form af Henning Bruun-Schmidt, som meget fortjent modtog årets
initiativpris. Tillykke Henning!
I forbindelse med mit arbejde med dette blad har jeg et par gange næsten været forpustet, når jeg har læst,
hvor mange forskellige tiltag, der er i gang for at gøre vores skønne bydel endnu skønnere.
Der er padelbaner på vej, så Houlkær-familier kan tilmelde sig og spille sammen. Flere end 50 familier har
allerede givet tilsagn om at ville melde sig ind. Fantastisk. Og så er der fuld gang i etableringen af ”Houlkær
bevægelsescentrum”. Der er allerede kommet en ny legeplads ved skolen, men også gravearbejdet til et
nyt udendørs fitness-område er i fuld gang, ligesom også et ”hænge ud”-område med borde og bænke
samt ny belægning på multibanen er på trapperne. Som fodboldtræner i Houlkær kan jeg i den grad skrive
under på, at sidstnævnte er tiltrængt.
Hele idéen om at skabe et langt mere åbent og trygt område for både store og små, som
er nogle af tankerne bag ”Houlkær bevægelsescentrum”, er visionære og særdeles
spændende. Det glæder jeg mig virkelig til at følge med i.
Endelig er der planerne om en hal nummer to, og selvom der bliver holdt igen med
brugen af kommunens anlægs-kroner, tyder alt på, at det fortsat er fuld kraft frem for
en ekstra hal i Houlkær, som man også hurtigst muligt vil i gang med.
Når dette blad er på gaden, er der fuld gang i mange af tiltagene, og det samme
vil gøre sig gældende langt ind i 2023. Kom ikke og sig, at der ikke sker noget i
Houlkær.
Jeg glæder mig enormt over at bo i en levende bydel, hvor lokale ildsjæle
knokler for at skabe fantastiske rammer for os alle.

4

HOULKÆRLØBET

Ideelle betingelser
for Houlkærs store
løbefest
Kun 12 ud af 700 løbsnumre var tilbage, da de sidste løbere i årets Houlkærløb blev
sendt ud på 2,5 kilometer rundstrækningen ved Houlkærhallen
Af Kim Juhl Andersen
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En flok entusiastiske løbere – klar til start på 2,5 kilometer distancen i årets Houlkærløb.

Så er starten gået til Houlkær-løbet 2022 – og der er hård kamp om at være med i front.
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Det slår nærmest aldrig fejl.
Sensommervejret i Danmark kan arte sig nok så lunefuldt. Skybrud og andre vejrfænomener kan i en lind
strøm bevæge sig ind over landet fra forskellige verdenshjørner.
Men når der står Houlkærløbet i kalenderen på tærsklen til september – så skinner solen praktisk talt altid
fra en skyfri himmel.
Houlkær-løbet 2022 var i den henseende ingen undtagelse fra reglen.
Straks fra morgenstunden 1. september kunne familien Houlkær finde løbeskoene frem – i sikker forvisning om, at det da vist ville blive noget nær ideelt vejr til den årlige motionstur på den 2,5 kilometer lange
rundstrækning i området omkring Houlkærhallen og Houlkærskolen.
Og det fornægtede sig bestemt heller ikke i løbshovedkvarteret i Houlkærhallen, hvor der helt op til start var
stor rift om at blive udstyret med et løbenummer.
- Ud af i alt 700 løbenumre havde vi i sidste ende bare 12 tilbage, så mon ikke vi i hvert fald kan gå ud fra,
at vi har haft over 600 børn og voksne ude at løbe.
- Til sammenligning var der sidste år mellem 50 og 60 løbenumre, som ikke blev afhentet, noterer løbsarrangør Thomas Andersen.
Som noget nyt havde arrangørerne denne gang valgt at skubbe starten på den lange distance, så selv de
langsomste 2,5 kilometer-løbere kunne nå i mål, inden deltagerne på 7,5 kilometer-distancen blev sendt
af sted fra startstedet ved Houlkærhallen.
Det var ifølge Thomas Andersen med til at skabe mere luft i programmet og sikre en mere rolig afvikling
af arrangementet.
- Og når man så i øvrigt fornemmer, at så mange i området virkelig har taget Houlkærløbet til sig – og man
kan se, at børn og forældre hygger sig med at løbe sammen, jamen, så er det da bare en ren fornøjelse at
have med sådan et arrangement at gøre, noterer Thomas Andersen.
Nu blev stemningen under årets Houlkærløb givetvis heller ikke dårligere af, at det allerede inden starten på
2,5 kilometer-løbet blev annonceret, at Initiativgruppen Houlkær ville sponsorere pølser og brød.
Det skabte naturligt nok heftig aktivitet ved grillen og lang kø ”ved pølseboden”, men alt blev taget med
højt humør på den usædvanligt smukke sensommeraften, hvor lokalsamfundet endnu engang samledes
til løbefest ved Houlkærhallen.
Fotos: Kim Juhl Andersen, Kristian Wesenberg Andersen og dronefoto Mathias Lyngsø.
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Houlkærløbet er i sjælden grad et løb, hvor børn og forældre kan deltage på lige vilkår, og
det fornægtede sig bestemt heller ikke i 2022-udgaven af det traditionsrige motionsløb.

Initiativgruppen Houlkær kunne op til løbsstarten annoncere, at gruppen også i år ville
sponsorere pølser med brød i forbindelse med Houlkærløbet – og det udløste selvsagt
hektisk aktivitet ved pølsegrillen.
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Med så mange Houlkær-borgere samlet i start- og målområdet ved Houlkærhallen krævede
det en god portion tålmodighed at nå igennem pølsekøen, men på en i øvrigt usædvanligt
smuk sensommeraften var det tilsyneladende ikke noget, der skabte de store frustrationer.
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Søren Jensen
Hougaard

7624 9716

Karina Graakjær
Pedersen

7624 9709

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

Viborg
Gravene 18 · 8800 Viborg
Tlf. 8662 5501 · landbobanken.dk
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AKTUELT I OMRÅDET

I hovedpersonens eget fravær sørgede initiativgruppe-kampfællen Stig Jensen for,
at Dennis Jørgensens tale til initiativprismodtager Henning Bruun-Schmidt blev
viderebragt til vestkysten via mobiltelefon.

Prismodtager hyldet
– in absentia
Henning Bruun-Schmidt får ”Initiativprisen Houlkær 2022” for 25 års utrættelig indsats i Houlkær.
Selv ville han ønske, at endnu flere kom til at opleve glæden ved frivilligt foreningsarbejde.
Af Kim Juhl Andersen

I omkring et kvart århundrede har han været omtrent allestedsnærværende i foreningslivet i Houlkær.
Men da han så endelig 1. september – i optakten til årets Houlkærløb – skulle hyldes for sine mange års
frivillige indsats i lokalsamfundet, så var han der pludselig ikke, den tidligere Houlkær IF-formand og mangeårige kasserer i Initiativgruppen Houlkær, Henning Bruun-Schmidt.
Årets modtager af ”Initiativprisen Houlkær” havde lang tid i forvejen lavet andre aftaler i familiens sommerhus på vestkysten, og han måtte derfor ”nøjes” med pr. mobiltelefon at høre næstformand i Initiativgruppen, Dennis Jørgensen, motivere valget.
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Som nu forhenværende kasserer i Initiativgruppen Houlkær har Henning Bruun-Schmidt gennem de
senere år brugt mange frivillige arbejdstimer i forsøget på at fremskaffe midler til det nye friluftstoilet i
Granada-skoven. På den baggrund var det også en stor tilfredsstillelse for årets initiativpris-modtager, at
det i foråret endelig lykkedes at komme i mål med toilet-projektet. Her kigger han på, mens formanden
for Initiativgruppen Houlkær, Kristine Jersin, holder indvielsestale.

At han således kun havde mulighed for at følge seancen pr. langdistance, slog dog på ingen måde skår i
glæden hos årets initiativpris-modtager.
- Jeg er simpelthen bare så glad for – og også en lille smule stolt over – at initiativgruppen på den måde
har fundet grund til at påskønne mine mange års frivillige arbejde i Houlkær.
- Og jeg synes så i øvrigt også, det var en meget flot tale, Dennis Jørgensen holdt, inden han afslørede, at
det var mig, der skulle have initiativprisen, lyder det anerkendende fra Henning Bruun-Schmidt – dagen
derpå.

En kilde til inspiration
I sin tale til årets initiativprismodtager fremhævede Dennis Jørgensen blandt andet Henning Bruun-Schmidts lange periode som formand for Houlkær Idrætsforening. Hans vedholdende arbejde for at gøre området ”øst for søerne” synligt for kommunen og lokalpolitikerne. Og ikke mindst Henning Bruun-Schmidts
tålmodige indsats for at fremskaffe midler til etableringen af de nye friluftsfaciliteter i Granada-skoven.
- Det er lige meget, om man står på en bro, sidder på en bænk, bruger det nye toilet, sover i et shelter eller
nyder sin mad i madpakkehuset i Granada. Uanset hvad er der stor sandsynlighed for, at årets prismodtager har haft en finger med i spillet.
- Hans indsats har spændt lige fra at holde møder med kommunen til at søge fondsmidler og afdække
behovene i de forskellige projekter.
- Og Henning Bruun-Schmidt har på den måde også været stærkt medvirkende til, at min egen nysgerrighed, når det handler om frivilligt arbejde, er blevet vakt, lød det blandt andet i Dennis Jørgensens tale
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Gennem et kvart århundrede har Henning Bruun-Schmidt på forskellige fronter
gjort en frivillig indsats for at gøre Houlkær til et bedre sted at bo. For det utrættelige
arbejde er han nu blevet påskønnet med ”Initiativprisen Houlkær 2022”.

til den – desværre – fraværende initiativprismodtager, som af samme grund må vente lidt endnu på at få
overrakt de synlige beviser på sin nye status.

Et værdigt punktum
Selv lægger Henning Bruun-Schmidt på ingen måde skjul på, at det var en stor tilfredsstillelse for ham,
da det i foråret – langt om længe – lykkedes at komme i mål med opstillingen af det nye friluftstoilet i
Granada-skoven.
- Man kan vel godt sige, at toilettet markerer en slags punktum for mine mange års frivillige arbejde i Houlkær.
- For som 75-årig er tiden vist nu inde til, at jeg begynder at nedtrappe nogle af mine forskellige aktiviteter
– blandt andet i Initiativgruppen Houlkær, bebuder initiativprismodtageren.
Henning Bruun-Schmidt understreger dog i samme forbindelse kraftigt, at han på ingen måde fortryder de
mange års frivillige indsats i Houlkær-området.
- Som de fleste andre steder oplever vi også i Houlkær, at der er en hårfin balance mellem de, der frivilligt
melder sig som trænere, holdledere og bestyrelsesmedlemmer, og så de, der blot gerne vil kunne aflevere
deres børn til forskellige foreningsaktiviteter.
- Personligt har jeg altid ment, at man har en forpligtelse til at gøre sit, hvis man i øvrigt gerne vil have, at
der skal være et levende lokalt foreningsliv.
- Og jeg kunne virkelig godt unde endnu flere at opleve den glæde, som i høj grad også er forbundet
med at gøre et stykke frivilligt arbejde, lyder det afslutningsvis fra ”vores allesammens Houlkær-veteran
Henning Bruun-Schmidt”, som Dennis Jørgensen så rammende betegnede årets initiativprismodtager i sin
prisoverrækkelsestale.
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To spritnye padelbaner er på vej til Houlkær. Banerne bygges som en integreret del af Houlkærhallens tennisanlæg.
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Snart er to nye
padelbaner klar
i Houlkær
Selvom meget energi og arbejde i halbestyrelsen i øjeblikket kredser omkring projekt ”Ny hal i
Houlkær”, så har vi også andre spændende projekter på bedding. Udover ”Houlkær Bevægelsescentrum”, som I kan læse om andetsteds her i bladet, så er Houlkærhallen i gang med at etablere
to nye padelbaner i forbindelse med det eksisterende tennisanlæg, som senest er udvidet med
yderligere en bane, så der nu er tre tennisbaner
At padelsporten er kommet til Danmark er næppe gået manges næse forbi. Er man en af dem, som indtil
nu har skullet starte bilen og køre mod vestbyen eller sydbyen for at løbe sveden af på en padelbane,
så er hjælpen nu på vej. Houlkærhallen investerer nemlig i to padelbaner, som bliver en integreret del af
tennisanlægget.
Ifølge tal fra DGI er antallet af padelbaner seksdoblet siden 2019, så banerne i Houlkær bliver blot to af
mange – også i Viborg. Når vi så alligevel tror på, at padelbaner i Houlkær er en god ide, så er det ikke
mindst ud fra forventningen om, at der allerede nu er rigtig mange i Houlkær og Overlund, som har taget
den ”nye” ketsjersport til sig, og at de selvsamme lokale spillere vil foretrække, at kunne frekventere padelbanerne til fods eller på cykel frem for at krydse byen i bil for at spille en time.
En lokal arbejdsgruppe, som har haft til formål at undersøge potentialet for lokale spillere, er da også
kommet positive tilbage, og man har hen over foråret fået ikke mindre end 50 tilsagn om medlemskab,
når banerne står klar.
Et andet element, som, vi mener, taler positivt ind i vores padelprojekt, er, at det bliver en foreningsbaseret
aktivitet. Anlægget er altså ikke en ”forretning”, som primært har til formål at generere overskud til nogle
ejere, men i stedet en foreningsaktivitet, som man kan ”melde sig ind i”, præcis som vi kender det fra
badminton og tennis i dag.
Det bliver Overlund Tennisklub, som i forvejen driver tennisaktiviteterne på anlægget, som kommer til at drive padelaktiviteterne, hvilket sikrer både et fokus på de voksnes ønsker om banetid til en rimelig pris, men
også mulighederne for børne- og ungdomshold, samt samarbejde med idrætshold på gymnasiet og skolen.
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Derudover bliver brugerne en del af det aktive foreningsmiljø med de øvrige brugere af tennisbanerne og
klubhuset.
Viborg Kommune, repræsenteret ved Kultur- & Fritidsudvalget, har tidligere i år bevilliget 300.000 kroner til
projektet, som i alt koster i omegnen af en million kroner. Den resterende finansiering står Houlkærhallen
for.
I skrivende stund er det blot byggetilladelsen og leveringen af banerne, som vi afventer, inden vi kan gå i
gang med byggeriet. Det er derfor vores forventning, at når man læser dette, så er byggeriet i fuld gang.
På vegne af Houlkærhallens bestyrelse,
Jens Johansen
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Halformand Henrik Søgaard havde indtil flere gode nyheder med sig til åbningen af
Houlkær-løbet 2022. Forarbejdet til opførelsen af Houlkær-hal nr. 2 skrider indtil videre
planmæssigt fremad, og til overflod arbejder Houlkærhallen også på at få anlagt to nye
padel-baner i tilknytning til det lokale tennisanlæg, hvor Overlund Tennisklub holder til.

Udsigt til skelsættende
år for Houlkærhallen
Fortrøstningsfuld halformand ser frem til at kunne sætte opførelsen af hal nr. 2 i gang i løbet af foråret
Af Kim Juhl Andersen

Når der om et år igen tælles ned til løbefest i Houlkær, skulle der gerne være godt gang i opførelsen af
Houlkær-hal nr. 2.
Det var i hvert fald den opløftende melding, deltagerne i Houlkærløbet 2022 på årets første septemberdag
fik med sig ud på løberuten i velkomsttalen fra halbestyrelsesformand Henrik Søgaard.
- Hvis alt ellers klapper, forventer vi, at vi til november kan præsentere et fuldt gennemarbejdet halprojekt,
der er klar til at blive sendt i udbud.
- Og i løbet af foråret 2023 kan vi så forhåbentlig sætte gang i selve byggeriet, lyder den øjeblikkelige
vurdering fra Henrik Søgaard.
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Halformanden er således ikke bekymret for, at halprojektet i Houlkær skal lide samme skæbne som den
påtænkte, nye svømmehal ved Viborg Idrætshøjskole. Et projekt, som politikerne nu lægger ”i mølposen”
i et par år.
- Nu kender vi selvfølgelig ikke det færdige kommunale anlægsbudget for 2023 endnu. Men på intet tidspunkt under budgetforhandlingerne har vi fået nogen som helst indikationer af, at halprojektet i Houlkær
skulle være i fare for at blive udsat.
- Tværtimod oplever vi nærmest, at vi fra kommunalt hold er blevet opfordret til at fremskynde vores planlægning. Netop for at vi kan være sikre på at komme i gang med at bygge, mens pengene fra kommunen
stadig står på budgettet, fortæller Henrik Søgaard.

Projekt i flere etaper
Halbestyrelsen i Houlkær var oprindeligt stillet et kommunalt tilskud på 10 mio. kroner i udsigt, men på et
møde med kultur- og fritidsudvalget i maj blev dette beløb rundet op til 11,5 mio. kroner med baggrund i
den aktuelle udvikling i byggepriserne.
På samme møde stod det dog også klart, at Houlkærhallen ikke i ét hug får opfyldt alle sine ønsker til
indretningen af det kommende Idrætscenter Øst.
Med sig til mødet med kultur- og fritidsudvalget havde Houlkær-repræsentanterne ellers et ambitiøst byggeprojekt i 35 millioners-klassen, men dét er nu blevet barberet ned til et noget mere overskueligt projekt
i størrelsesordenen 23-25 mio. kroner.
De små 25 mio. kroner er, hvad det skønsmæssigt vil koste at bygge en Houlkær-hal 2 – indrettet med
diverse gymnastikfaciliteter til brug for Gymnastikforeningen Kvik.
Derimod må det lokale idrætsliv – indtil videre – indstille sig på, at en tennishal i Houlkær har noget længere
udsigter. Ligesom der heller ikke i første omgang bliver råd til at indrette alle de fælles center-faciliteter,
som indgik i projektet til de 35 millioner.
- Nu står vi så i stedet med et halprojekt i tre etaper. Et projekt, hvor vi forhåbentlig får sat første etape i
værk i 2023 – og hvor de næste par etaper så kommer til at ligge lidt længere ude i fremtiden, konstaterer
Henrik Søgaard.
Fra sin dagligdag som indehaver af HS Byg kender han kun alt for godt til de stigende byggepriser, som
inden for de seneste par år har stukket en kæp i hjulet på mange ellers udmærkede byggeprojekter, men
ifølge Henrik Søgaard er der nu igen tendens til, at priserne er for nedadgående.
Og han forventer derfor heller ikke, at der i forbindelse med det kommende halbyggeri i Houlkær bliver
problemer med at holde sig inden for anlægsbudgettet på de 23-25 millioner kroner.

Padel-baner på vej
Tilbage med ”håret i postkassen” står tennisspillerne i Overlund Tennisklub, der altså ikke her og nu får
mulighed for at svinge ketsjeren indendørs ”øst for søerne”.
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Til gengæld kan de nu inden længe se frem til, at tennisanlægget i Houlkær bliver udbygget med to nye
padel-baner. Et projekt til i alt cirka en million kroner.
Viborg Kommune støtter padel-initiativet med 300.000 kroner, og de resterende cirka 700.000 kroner
forventer Houlkærhallen selv at kunne tilvejebringe, således at de nye padel-baner i Houlkær forhåbentlig
allerede kan ligge klar til ibrugtagning i foråret 2023.
- Padel-sporten har i den grad momentum i øjeblikket, og det er selvfølgelig også en bølge, vi gerne vil
ride med på i Houlkær.
- Allerede på nuværende tidspunkt har vi tilsagn fra de første 50 familier, som er interesserede i at tegne
familiemedlemskab i en kommende padel-afdeling i Overlund Tennisklub, lyder det fra Henrik Søgaard, der
således som halformand i Houlkær har udsigt til et år, hvor anlægsprojekterne – bogstaveligt talt - kommer
til at ”stå i kø”.
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Dennis Jørgensen og Morten
Eilenberger spiller selv counterstrike
på old boys-holdet i Alhedens Idrætsforening i Frederiks. Snart håber de
også, der igen bliver mulighed for at
dyrke e-sport i Houlkærhallen.

Egentlig troede de kun, det handlede
om at hverve en flok frivillige trænere
og ledere – og så i øvrigt komme i
gang med at dyrke e-sport. Stor var
derfor også Dennis Jørgensens og
Morten Eilenbergers overraskelse, da
det gik op for dem, at det tidligere
e-sportslokale i Houlkærhallen i dag
mere eller mindre er ribbet for udstyr
– og at en genstart af e-sports-afdelingen derfor vil kræve en investering i
størrelsesordenen 150.000 kroner.

Sådan så der – kortvarigt - ud i
Houlkærhallens e-sportslokale, indtil
corona-pandemien i 2020 holdt sit
indtog og effektivt satte en stopper for
de lokale spil-aktiviteter. Nu har de to
initiativgruppe-medlemmer, Dennis
Jørgensen og Morten Eilenberger, sat
sig for at gøre et nyt forsøg på at
introducere organiseret e-sport i
området øst for søerne.
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E-sporten på vej mod
comeback i Houlkær
Her og nu mangler der dog fortsat 100.000 kroner til indkøb af nyt udstyr.
Af Kim Juhl Andersen

Inflationen raser, el-priserne har nået rekordhøjder, og de daglige indkøb gør stadig større indhug i husholdningspengene…
Men skulle der nu alligevel være en og anden ”øst for søerne” i Viborg, som ligger inde med likvide midler,
der ikke er øremærket til andre formål, så har 39-årige Dennis Jørgensen og 37-årige Morten Eilenberger
fra Initiativgruppen Houlkær et oplagt bud på, hvor pengene vil kunne gøre god fyldest.
De to har nemlig sat sig for at puste nyt liv i de lokale e-sports-aktiviteter, som corona-pandemien ellers
effektivt fik sat en stopper for, da den rullede ind over Danmark i foråret 2020, og til dét formål står de
to ”juniormedlemmer” i initiativgruppen aktuelt og mangler et beløb i størrelsesordenen 100.000 kroner.
- Oprindeligt troede vi blot, det handlede om at hverve en flok frivillige voksne trænere og ledere – og så i
øvrigt komme i gang – men ret hurtigt viste opgaven sig at være noget mere omfattende, end vi fra starten
havde gjort os klart.
- De ”gamle” spil-computere, der under corona-nedlukningen blot stod og samlede støv i e-sports-lokalet i
Houlkærhallen, er i mellemtiden blevet overdraget til Klub Gården, og reelt står vi derfor i dag i en situation,
hvor det er nødvendigt at indkøbe helt nyt e-sports-udstyr. Vel at mærke udstyr, som ligger i en noget
anden prisklasse end kegler, fodbolde og de fleste andre sportsrekvisitter.
- Rundt regnet budgetterer vi indtil videre med, at vi skal have indsamlet 150.000 kroner for at kunne
komme i gang, opregner Dennis Jørgensen og Morten Eilenberger.

Det sociale i højsædet
De to e-sports-initiativtagere er begge selv vokset op med at spille computerspil.
I voksenlivet har der selvsagt i en periode været andre prioriteter at forholde sig til, men under coronanedlukningen er spil-interessen gradvist blusset op igen, og i dag spiller de begge counterstrike på old
boys-holdet i Alhedens Idrætsforening i Frederiks.
- Lige i starten skal jeg da gerne indrømme, at min kone rystede lidt på hovedet, når jeg satte mig til
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computeren, men for mig var dét at spille med til at udfylde et socialt tomrum. Og dét er netop også en af
bevæggrundene for, at vi nu igen forsøger at introducere e-sport på foreningsplan i Houlkær.
- Mange har måske nok en forestilling om, at det er ensomt og asocialt at spille computerspil, men når vi
om søndagen kører til Frederiks for at spille counterstrike på old boys-holdet, så er det i lige så høj grad for
det sociale – og for samværet i tredje halvleg.
- Det er ikke mindst den oplevelse, vi gerne vil være med til at give videre til ungdommen i Houlkær/Overlund-området, fremhæver Dennis Jørgensen.

Netværk i ryggen
De første 50.000 kroner til e-sportsinitiativet er allerede i hus – takket være Initiativgruppen Houlkær og
Houlkærhallen, der hver især har stillet initiativtagerne 25.000 kroner i udsigt.
De resterende 100.000 kroner håber Dennis Jørgensen og Morten Eilenberger at få indsamlet med
hjælp fra forskellige fonde, og duoen har i den forbindelse fået solid støtte og opbakning fra DGI og fra
e-sports-netværket under Viborg Idrætsråd.
- Snakken med de forskellige andre aktører i e-sports-netværket har i det hele taget kun været med til at
give os endnu mere mod på projektet, og for at lægge lidt ekstra pres på os selv har vi derfor også sagt ”ja”
til at være værter for det næste netværksmøde 10. oktober.
- Traktementet kommer naturligvis til at bestå i stegt flæsk fra ”Guldkalven” – og samtidig håber vi så også,
at vi til den tid kan sige lidt mere konkret om, hvor langt vi er kommet med vore lokale e-sports-planer,
nævner Dennis Jørgensen og Morten Eilenberger.
Duoen løftede for nylig en flig for planerne i et opslag på Facebook-siden ”Os i Houlkær”, og alene på den
baggrund har initiativtagerne på nuværende tidspunkt fået tilsagn fra seks voksne frivillige, der gerne vil
være med til at agere fødselshjælpere for et nyt lokalt e-sportstilbud.
- Vi var på forhånd lidt usikre på, hvad vi kunne forvente, men indtil videre kan vi kun sige, at vi er blevet
glædeligt overraskede over de mange reaktioner, vi har fået. Ikke bare fra potentielle trænere og holdledere
– men også fra forældre, hvis børn er interesserede i at gå til e-sport.
- Én ting er de positive tilbagemeldinger, vi har fået på Facebook, men også når vi er hos bageren, får vi
mange opmuntrende kommentarer, bemærker Morten Eilenberger.

E-sport for alle
Realistisk set bliver det nok svært at nå at komme i gang her i efteråret.
- Men senest til nytår skulle vi gerne have overblik over, om det kan lade sig gøre at rejse de nødvendige
midler. Og før da har vi heller ikke tænkt os at slå en masse på tromme for, at der nu igen bliver mulighed
for at gå til e-sport i Houlkær, bemærker Dennis Jørgensen og Morten Eilenberger.
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I første omgang handler det primært om at få økonomien på plads.
- Men når vi så i øvrigt er sikre på, at projektet er økonomisk bæredygtigt, skal der nok blive indkaldt til
et informationsmøde, så interesserede kan høre mere om initiativet. Og måske også få aflivet eventuelle
fordomme om, hvad det vil sige at dyrke e-sport.
- Som udgangspunkt forestiller vi os, at der både skal være mulighed for at spille for sjov - og på konkurrenceplan.
- Udover ungdomsholdene har vi også en ambition om at få oprettet hold for voksne - og hold for spillere
med særlige udfordringer. Og med et befolkningsunderlag på henved 15.000 mennesker øst for søerne
kan det ganske enkelt ikke passe, at der ikke er basis for et lokalt e-sports-tilbud, lyder den foreløbige
vurdering fra Dennis Jørgensen og Morten Eilenberger.

er
Hvad sker d
i Houlkær? n

bookside
Følg med på Face
på hjemmesiden
”Os i Houlkær” og
talen.dk
www.houlkaerpor
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Fodboldkarrieren
topper nu for
landsholdsspiller
fra Houlkær
Målmand Katrine Svane fra Houlkær var med, da det danske kvindelandshold i sommer deltog ved
EM-slutrunden i fodbold.
Først kom selve udtagelsen til A-landsholdet, så kom debuten i den rød-hvide nationaltrikot, og lidt efter
var hun med Danmark til EM i England her i sommer.
Det går stærkt for den 24-årige fodboldspiller Katrine Svane, og hun siger da også selv, at karrieren lige
nu peaker.
Målvogteren fra Houlkær er en af fem spillere i EM-truppen, der tidligere har spillet i Team Viborg.
Oprindeligt født i Fredericia, men opvokset i Viborg begyndte Katrine Svane til fodbold i Houlkær og skiftede
videre til Team Viborg, da hun blev U15-spiller.
Her så en træner et lys i den unge målvogter og meldte hende til en talenttræning i DBU-regi.
Alt det her med talenttræning og landsholdsbold kom som lidt af en overraskelse for den meget unge
Svane.
- Det var aldrig noget, jeg selv havde tænkt i dengang. Jeg spillede bare fodbold, fordi jeg synes, at det
var sjovt.
- Det var vildt fedt at være i Team Viborg, som var dygtig til talentudvikling og havde et fedt miljø at træne
i. Den klub har ligesom været startskuddet til det hele, siger Katrine Svane, som har optrådt på alle ungdomslandsholdene.
I 2015 rykkede hun til Aarhus-klubben Skovbakken og spiller nu i AGF og bor samtidig i byen. AGF spiller
i den bedste danske række, men holdet havnede i nedrykningsgruppen i den seneste sæson. Den vandt
klubben dog suverænt, og Svane var en af de iøjnefaldende spillere.
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Præstationen i den aarhusianske klub gav sidste år den første udtagelse til landsholdet til venskabskampene mod Irland og Wales, og kort før sommerens slutrunde fik hun så sin første kamp. Debuten var i
testkampen mod Østrig, som Danmark slog 2-1. Katrine Svane begyndte endda i målet og blev udskiftet
i pausen.
- Den der følelse af at gå på banen, synge nationalmelodien, det sus, det giver i kroppen, gåsehuden man
får. Det kan man bare ikke få andre steder, siger hun.
I AGF bærer Katrine Svane anførerbindet, og den titel og ikke mindst det ansvar, der følger med, inddrager
hun som et af argumenterne, når hun skal svare på, hvorfor hun selv tror, at landstræner Lars Søndergaard
udtog hende til EM-truppen.
- Jeg har taget en større lederrolle i AGF og har rykket mig en del på det kommunikative punkt. Og så har
jeg spillet med et højt bundniveau.
Hendes nærmeste fremtidsplaner er at fortsætte i AGF, som hun netop har skrevet en ny kontrakt med,
der gælder til 2024.
- Det er spændende projekt, der lige så stille er ved at finde sit fodfæste og finde ud af, hvad det skal være.
Forhåbentlig kan vi på sigt blive en del af top tre og kæmpe om medaljer.

Vil du gerne til udlandet, når din kontrakt udløber i AGF?
- Jeg er åben for det, men vi må se, hvad fremtiden bringer, siger Katrine Svane.
Foto: Katrine Svane (t.h.) er fra Houlkær. Foto: Johnny Pedersen
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Nyt fra Houlkærskolen
– et fantastisk nyt område
tager form
Houlkærskolen er kommet godt i gang med det nye skoleår, og der er projekter både inde og ude,
som kommer til at bidrage til endnu et godt og positivt skoleår i Houlkær.
Af Jens Johansen, skoleleder på Houlkærskolen

Sidste år skrev jeg i skoleårets første udgave af Houlkær Nyt om de udfordringer, som en positiv udvikling
på elevtallet bibringer. Flere elever sætter flere og større krav til skolens lokaler og faciliteter – ude som
inde.
At udfordringerne med pladsmangel er reelle, har vi for anden sommerferie i træk måttet sande. Vi har
således igen i år haft håndværkerne i gang med ombygninger hen over sommerferien, så vi har kunnet
sikre klasselokaler til alle klasser.
I år har vi været i gang i Gøgereden, hvor fire nye fjerdeklasser har givet behov for endnu et klasselokale.
Løsningen er blevet, at vi har nedlagt vores gamle håndarbejdslokale i Gøgereden, som var et stort faglokale, og i stedet etableret to nye lokaler; et klasselokale og et nyt billedkunstlokale.
Dette løser ikke bare problemet med at få et ekstra klasselokale i Gøgereden, men så sandelig også presset på billedkunstlokalet i Kernehuset, som jo længe har været skolens eneste billedkunstlokale. Nu har vi
to billedkunstlokaler, og det matcher meget bedre et fag, som i dag tilbydes helt fra 1. klasse til 9.
Og selvom det gamle håndarbejdslokale nu er blevet nedlagt, så er lokalet genopstået i Kridthuset, hvor vi
har genetableret lokalet i det gamle biologilokale.
Houlkærskolen har altså ikke fået flere kvadratmeter, men vi har igen med relativ få midler fået etableret
flere lokaler og en bedre udnyttelse af de eksisterende kvadratmeter. Vi klarer derfor alligevel igen de
lokalemæssige udfordringer - i denne omgang. For jeg må dog erkende, at det bliver sværere og sværere
at finde de billige og lokale løsninger.
Som jeg skrev for et år siden: En god skole handler også om gode faciliteter og god plads til aktiviteterne
– både de boglige, men så sandelig også de fysiske og kreative. De fysiske rammer på skolen skal være
29

HOULKÆRSKOLEN

mere end 30 klasselokaler, der skal være plads til mindre grupper, større grupper, larmende grupper, stille
grupper, kreative grupper, nørdede grupper, sportsgrupper – med andre ord; plads til en mangfoldighed
af lokaler og rum.
I dag har vi 31 klasser…

Houlkær Bevægelsescentrum
Faciliteter indenfor er én historie – udenfor en anden. Jeg har tidligere nævnt ”Houlkær bevægelsescentrum” her i bladet, og vi er efterfølgende kommet i mål med første etape: ny legeplads ved Kernehuset.
Det er ikke mindst takket være en generøs donation fra Salling Fonden. Nu er vi klar til at tage fat på anden
etape, og den kommer til både at omfatte et outdoor-fitness område, et ”hænge-ud” område med borde
og bænke og en ny belægning til multibanen, som efter snart 10 års ustandselig brug efterhånden er ved
at være godt slidt.
Hele projektet er et samarbejde mellem Houlkærskolen, Viborg Gymnasium og Houlkærhallen, og som I
kan se på billedet, så bliver faciliteterne etableret på netop skolens- gymnasiets- og hallens fælles områder.
Udover de nævnte installationer er en generel ”åbning” af området et væsentligt element i projektet. Der er
allerede ryddet gevaldigt ud af både træer og buske på skolens område, og nu er turen kommet til hjørnet
op mod hallen og på gymnasiets hjørne.
Når vi er i mål, så bliver indtrykket forhåbentlig, at området er mere sammenhængende, mere tryghedsskabende, mere åbent og mere overskueligt for både de små og store brugere - hen over hele dagen.
Lige nu, mens jeg skriver dette midt i august, er finansieringen endelig på plads, og vi er derfor gået i
gang med at lave udbudsmaterialerne for anden etape klar. Forventningen er, at hele Bevægelsescentrum
Houlkær og renoveringen af multibanen kan stå klar til foråret 2023, og til den tid vil der være investeret
ca. 1,2 millioner kroner i området.
Udover finansiering fra Viborg Kommune/Houlkærskolen/Klub Gården, Viborg Gymnasium og Houlkærhallen er der doneret penge til projekterne fra Salling Fonden (250.000 kr.), Anders Brøndums Velgørende
Fond (200.000 kr.), Fonden for Sparekassen i Skals (75.000 kr.) og Nordea-fonden (25.000 kr.).
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Farvel og tak…
Af Bente Bach, nu tidligere bibliotekar på Houlkærskolen

Så oprandt min sidste arbejdsdag på Houlkærskolen….
- og jeg sidder nu og kigger tilbage på et arbejdsliv, hvor jeg var heldig at få ansættelse på Viborg Kommunes bedste skole.
Jeg blev færdiguddannet fra Skive Seminarium i august 1982 med linjefagene dansk og håndarbejde.
Der var stor arbejdsløshed blandt folkeskolelærere, så jeg søgte arbejde på Specialarbejderskolen (nu
AMU-center). Her arbejdede jeg i 5 år med undervisning af unge og ældre langtidsledige i fag som ansøgningsskrivning, arbejdsmarkedsforhold og social lovgivning. 5 år, som jeg altid har set tilbage på med
taknemmelighed.
Jeg tror faktisk, det var her, jeg blev voksen…
I juni 1987 søgte jeg job på Houlkærskolen og var til ansættelsessamtale, hvilket ikke gik stille for sig.
Traditionen tro bød sidste års nyansatte lærere velkommen i form af en masse ”fis og ballade”. Jeg husker
blandt andet, at jeg blev bedt om at drible rundt i fællesrummet i Myretuen med en bold, mens jeg fremsagde ”Fader Vor”. Denne tradition var tænkt som en måde at tage toppen af nervøsiteten hos de personer,
der skulle til samtale. Jeg tror nu også, man kikkede efter andre ting…..
Passede hun mon ind i fællesskabet? Kunne hun tåle mosten?
Ja, det kunne hun.
Det blev til 35 år som lærer, de 20 år også som skolebibliotekar. Jeg har haft mange elever gennem årene,
husker nok især min første klasse, som jeg startede med i 1987 og havde i alle 9 år.
Her lærte jeg at være lærer! At følge en klasse gennem hele forløbet giver en fantastisk indsigt og ballast
fremadrettet. Den dag i dag har jeg stadig kontakt med mange af eleverne fra den klasse. Ja, faktisk dukkede en af eleverne op forleden hjemme hos mig på min 65-års fødselsdag, og han er faktisk bosiddende
i Spanien.
Houlkærskolen, skoleledere (jeg har haft 4 af slagsen), kolleger, elever, forældre - alle har bidraget til at
give mig et fantastisk arbejdsliv. Jeg har gennem årene fået et godt kendskab til lokalområdet. Mange af
jer kender jeg som forældre til børn, jeg har haft på skolen, og som nu sørme selv har børn. Det er så sjovt
at møde elever, hvor man tydeligt kan se, at man også har haft deres forældre engang.
Houlkærskolen er et sted med stærke traditioner, som man aldrig glemmer. Dette ses på mange måder
i hverdagen. Vi har 9 kolleger ansat, som selv har været elev på Houlkærskolen. Tidligere elever vender
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tilbage igen og igen, når de er hjemme på besøg. Ved sommerferieafslutningen myldrer det med tidligere
elever, der lige skal hilse på. Det er så fantastisk at opleve.

HOULKÆR - TAK til jer,
TAK for jer, TAK for det hele.
Jeg kommer til at savne jer, men jeg glæder mig rigtig meget til det næste kapitel i mit liv, hvor jeg især
glæder mig til at komme i gang med at læse bøger for voksne. 


Vi ses derude!
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Med klassen
på Venø
Mandag den 30. maj skulle hele daværende 6. årgang (nu 7. årgang) til Venø, hvor vi skulle deltage i en
masse aktiviteter i tre dage.
Hele 6. årgang skulle mødes ved Houlkærhallen mandag morgen kl. 08.00. Da vi ankom til Venø, skulle vi
slå telte op, som vi skulle sove i de næste to nætter. Da vi alle havde slået telte op, skulle vi have information
om, hvad man kunne lave på lejren.
Man kunne f.eks. gå ned til stranden, og man kunne købe slik nede i en lille kiosk. Senere på aftenen var
der underholdning, som alle børnene havde øvet sig på at fremvise. Der var eksempelvis dans, modeshow
og konkurrencer. Efter det var det tæt på sengetid – da alle fra Houlkær skulle i seng klokken 22.30.
Tirsdag om morgenen var der morgenmadsbuffet, hvor vi kunne vælge imellem forskellige slags morgenmad. Ellers gentog dagen sig bare med aktiviteter og underholdning. Men dag to skulle vi også gå en lang
tur rundt på Venø med klassen, hvor vi kunne få nøgler ved at klare forskellige udfordringer.
Senere på aftenen blev det afsløret, hvem der havde vundet. Det havde blandt andet vores klasse 6.a fra
Houlkærskolen.
Den sidste dag gik med, at vi startede dagen ud med morgenmad, og efter det skulle vi igen lave aktiviteter.
Til allersidst skulle vi have pølser og brød og sige farvel til de andre skoler. Så pakkede vi vores telte ned
og gik ned til færgen.
Dernæst skulle vi tag bussen tilbage til Houlkærhallen, hvor forældrene stod og tog imod os.


Skrevet af Gustav og Previdi 6. A (nu 7. årgang)
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På en fantastisk
lejrtur til Skagen
Mandag morgen skulle vi mødes ved hallen klokken 8.00. Vi tog afsted mod Skagen og ankom klokken
11.00 til Drengeborg.
Vi fik at vide, hvem vi skulle sove på værelse med. Efter det hyggede og legede vi rundt på den store
plæne. Lærerne kaldte os hen til flagstangen, hvor de fortalte, at vi skulle hen på stranden, hvor vi skulle
lave sandslotte.
Til aftensmad skulle vi have pasta med kødsovs. Derefter skulle vi skrive dagbog og så i seng. Det blev sent
for nogle og meget tidligt for andre, da drengene vågnede klokken 04 om natten!
Tirsdag skulle vi gå langs stranden til Rema 1000 i Ålbæk. Her måtte vi købe slik, chips og sodavand for
max 100 kroner. Efter vi havde købt slik, tog vi over til lejren igen. Der hyggede vi med vores slik.
Til aftensmad skulle vi have ris med karry og kylling og andre ting. Efter vi havde spist, skulle vi skrive
dagbog og i seng.
Onsdag blev vi kørt med bus over til Eagle World/Ørneresevatet, hvor vi skulle se et ørneshow, der varede
en times tid. Derefter blev vi igen hentet i bus og kørt til Kystmuseet og Skagens Museet.
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På kystmuseet så vi nogle af de ting, de brugte i Skagen i gamle dage. Der var eksempelvis et hus, der
viste en rig fiskers hus og en fattig fiskers hus.
På Skagens Kunstmuseum så vi blandt andet på billeder, som Skagensmalerne havde malet. Da vi havde
kigget lidt, skulle vi med bussen over til Grenens parkeringsplads. Vi skulle gå resten af vejen til Grenen, og
vi var der i lidt tid, før vi gik tilbage, og nogen købte is.
Om aftenen var vi på en resturant ved Grenens parkeringsplads, der hed ”De to have”. Her spiste vi fiskefilet med pommes frites. Til sidst kørte vi med bus til Råbjerg Mile.
Da vi kom ud til Råbjerg Mile, skulle vi finde nogen at gå med, så vi ikke blev væk i alt sandet. Da vi gik
oppe i klitterne, legede vi og fik masser af sand i skoene. Vi sprang både op og ned ad sandklitterne og
slog kolbøtter.
Efter ca en time skulle vi tilbage til lejren. Torsdag skulle vi hjem, vi skulle afsted klokken 11, så vi havde lidt
tid til at lege. Vi skulle også rydde op på vores værelser inden inspektion. Efter vi havde ryddet op, skulle vi
hen til bussen og putte vores ting ind. Da vi ankom til skolen, skulle vi tage vores ting og tage hjem. Vi fik
fri dagen efter, så vi ikke skulle i skole, men kunne slappe af derhjemme.
Vi synes, at turen var virkelig god og hyggelig. Vi havde et par gode dage.


Jonas og Sherko 6. C.

TRÆLAST - BYGGECENTER - PROFFCENTER
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Strikkeglade
vandrere mødes
– og du er inviteret
Femte udgave af ”Strikke- og vandredag” med Fodslaw Viborg finder sted lørdag den 29.
oktober kl. 8.30 – 16.00 i Houlkær Aktivitetshus, Odshøjvej 2B.
Kom og få en hyggelig dag sammen med Fodslaw Viborg og en masse strikkeglade vandrere. Du kan
medbringe dit eget strikketøj, men ellers er der mulighed for at købe garn hos Butik Granly. Klokken 9.45
-12.00 er der hæklekursus for begyndere med Tina (medbring bomuldsgarn og hæklenål).
Derefter er der frokostpause + en lille konkurrence. Hvis man har lyst til at komme ud at gå en tur, er der
to vandreture i løbet af dagen. Turene starter hhv. ca. kl. 9.45 og 13.30 og er på ca. 5 km.
Der kan købes forplejning til hele dagen. Stor pakke: kaffe/the og brød/kage hele dagen + frokost incl. 1
øl eller vand / hæklekursus + vandretur 100 kr.
Uden pakke: Vandretur-kaffe + overraskelse 15 kr. pr. tur. Vi tager kontanter eller mobilepay på dagen.
Kaffe/the og kage samt øl og vand kan købes hele dagen, hvis man ikke har købt forplejning.
Alle er velkomne, og der er ingen tilmelding, med mindre man ønsker at have forplejning
(KUN frokost). Bindende tilmelding. Tilmelding senest den 21. oktober til Berit 25 12 51 64
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Bydelsmødrene
Efter sommerferien er tirsdagscaféen igen åben.
Alle er velkomne hver tirsdag kl. 16-17.30 i aktivitetshuset Houlkær.
Vi har endnu ikke planlagt, hvad slags aktiviteter der skal foregå, men man kan holde sig orienteret på
vores Facebook-side “Bydelsmødre i Viborg - kun for medlemmer”. Og selv om man ikke er en uddannet
bydelsmor, kan man blive medlem.
Alle er velkomne i tirsdagscaféen, der er kaffe/ te på kanden og måske en småkage.
Husk at vi dog holder lukket i skoleferier!
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Houlkær-restaurant har
lukket og slukket
Det var Poul Winther Christensens drøm at åbne sin egen restaurant. Under to år senere er restauranten i Houlkær fortid.
Af Christian Hald

I mere end 40 år drømte Poul Winther Christensen om at få sit eget spisested.
I efteråret 2020 blev drømmen så realiseret, da han åbnede restauranten ”Hos Morfar” i Houlkær.
Men under to år efter, at restauranten slog dørene op, er de permanent blevet lukket igen.
Poul Winther Christensen skriver på Facebook, at mange omstændigheder - stigende priser på råvarer,
afgifter og manglende godkendelse af bygningen - er årsagen til, at restauranten ikke længere eksisterer.
- Jeg vil gerne sige tak til alle, som kiggede forbi. Tak for alle festerne og ikke mindst til en super personalegruppe, som var med til at gøre det til, hvad det var. Nemlig en rigtig hyggelig restaurant for både store
og små med god, ærlig dansk mad, skriver Poul Winther Christensen.
”Hos Morfar” bød på hjemmelavet mad til hele familien, og havde man ikke lyst til at slå sig ned ved et bord,
kunne man i baren nyde eksempelvis en gang biksemad og en kold fadøl.
I sin studietid arbejdede Poul Winther Christensen på flere restauranter i København, og det var her, han
lærte at lave god mad fra bunden.
Den lærdom tog han årtier senere med sig til sin egen Houlkær-restaurant, som nu for sidste gang har
serviceret sine gæster.
Folkebladet har uden held forsøgt at kontakte Poul Winther Christensen for at få en mere uddybende
forklaring på lukningen.
Ifølge Statstidende er ”Hos Morfar” nu under konkursbehandling. Skifteretten i Viborg modtog konkursbegæringen den 20. juni 2022.
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Nysgerrighed og viden
– sansernes verden
Vi bruger dem hver dag, hele tiden og uden at vi normalt tænker nærmere over det. De er der bare, sanserne. Lugtesansen, høresansen, følesansen, smagssansen og synssansen, og så måske også lige ”den
sjette sans”.
De fleste af os har heldigvis alle vores sanser, men nogle mennesker mangler en eller flere. Uden at vide
det, så tror jeg, at deres bevidsthed omkring deres sanser er skærpet, for de oplever betydningen af f.eks.
synssansen, og hvad det medfører, hvis den mangler eller er stærkt nedsat.
Selvom jeg er en af de heldige, der har alle mine sanser nogenlunde i behold, så er der tidspunkter, hvor
jeg er ekstra opmærksom på mine sanser, ikke fordi jeg mangler dem, men fordi jeg i bestemte situationer
bliver ekstra opmærksom på dem.

Naturen og sanserne
Naturen skærper mine sanser og får mig til at fornemme dem og det, de opfanger, meget mere end når
jeg går inde i f.eks. mit køkken, hvor jeg jo også bruger mine sanser aktivt i forhold til at dufte og smage
på maden. Jeg oplever:
Lugten af jord (og blade) om efteråret.
Stilheden, når jeg vågner en vintermorgen, og det har sneet om natten - alt er helt tyst.
Lyden af fuglene klokken fire en forårs-/sommermorgen.
Sommerregnen der lugter så helt anderledes end regnen på andre årstider.
Duften af kaprifolierne en sommeraften.
Duften af marehalm en sommerdag og fornemmelsen, når man træder med bare tæer på de skarpe strå.

Nysgerrighed er grundlaget for viden
Jeg er nysgerrig på, hvorfor vores sanser skærpes ekstra i forskellige situationer, og hvorfor jeg bliver så
meget mere bevidst om dem. Handler det om de stemninger, som de sætter mig i? Og hvorfor kommer
jeg i de stemninger?
Givetvis påvirkes vi forskelligt, men samtidig er der også en helt grundlæggende viden baseret på forskningen.
Jeg kan arbejde aktivt med sanserne og få viden om, hvordan de virker, sådan helt lavpraktisk, men jeg
kan også gå mere i dybden og få viden om og forstå deres betydning generelt og for os selv hver især.
Hvorfor er det, at mine sanser skærpes i forhold til naturen, når jeg nu faktisk ikke er et specielt udpræget
naturmenneske, og hvorfor bliver jeg lidt mere mild, når duften af kaprifolierne rammer mig en sommeraften?
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Her i efteråret sætter vi
fokus på sanserne på
Houlkær Bibliotek
På biblioteket vil vi gerne understøtte viden, og her i
efteråret sætter vi bl.a. fokus på sanserne.
Lån bøger, der lægger op til samtaler om sanserne
og med aktiviteter, som du kan lave sammen med
dine børn eller børnebørn f.eks. serien ”Sanserne”,
der omfatter fem fagbøger for de 5-8 årige med titlen
”Når du…”.
Eller lær at forstå sansernes psykologiske betydning
ved f.eks. at læse: ”Mærk – sansernes psykologi” af
Thalma Lobel.
Gå på opdagelse i videnskab.dk’s podcast serie
”Brainstorm”, der bl.a. har en podcast om sanser
og hukommelse.
Inden for skønlitteraturen er det især digte, der handler om sanserne. Læs en eller flere af Pia Tafdrups
digtsamlinger fra ”De fem sanser” f.eks. ”Lyden af
sne”.
Du kan låne den både som fysisk bog eller på e-reolen, og du kan få mere at vide om tankerne bag ved
at høre Alberte Meldals interview med Pia Tafdrup
på DR lyd
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Langt hul ved Houlkærvej
ligner ”skyttegrav” mod
Putins gas
Viborg Varme er i fuld gang med at udrulle plan for bedre forsyningssikkerhed.
Her spiller Houlkær-området en stor rolle.
Af Louis Schmidt-Lund

Et langstrakt hul på Houlkærvej markerer, at Viborg Varme helt overordnet er i gang med en opgradering
af fjernvarmenettet. Større rør betyder, at varmen kan fordeles bedre mellem produktionskilderne, så forsyningssikkerheden øges.
Hvis en kedel i vest går i stykker, kan produktionen i øst vendes den anden vej, hvilket ikke tidligere har
været muligt.
Indtil nu er det kraftvarmeværket, som har sendt varmen mod øst. En ny varmepumpe ved DLG på Randersvej, etableret i forbindelse med det nye Tarphede-område, betyder, at der fremover kan sendes varme
til Viborg by, og det er baggrunden for, at der graves dybt ved Houlkærvej for at gøre varmerørene større.
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Både i overført betydning, men også lidt bogstaveligt er det igangværende graveri på Houlkærvej også lidt
af en ”skyttegrav”, og den er rettet mod Putins gas fra Rusland. Viborg Varme er indtil videre afhængig af
naturgas, som man helt overordnet skal frigøres af.
Viborg Varme forsyner i dag kunderne med varme fra det næsten 100 procent naturgasfyrede kraftvarmeværk, og indtil Rusland invaderede Ukraine, kom 40 procent af gassen fra Rusland.
I forbindelse med den grønne omstilling var der allerede forinden planer om at omlægge varmeforsyningen
til varmepumper og overskudsvarme fra Apple, men indsatsen med at udfase naturgassen er nu forstærket.

Flere i Houlkær på fjernvarme
Det sker med en plan, som Viborg Varme præsenterede i marts i år, hvor borgere med egen forsyning af
naturgas kan konvertere til kollektiv varmeforsyning, hvis tilslutningen i de enkelte områder er stor nok.
Det blev naturgasbrugerne faktisk allerede spurgt om i sommeren 2021 med kampagnen ”Slip gassen”,
og det har vist markant tilslutning flere steder, blandt andet i boligområderne Klokkelyngen og Hedelyngen
i Houlkær, hvor 100 borgere som de første skal over på den kollektive varmeforsyning. Det skal en udbygning af distributionsnettet også bidrage til.
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Gasforbruget fra kedel på Hamlen reduceres også med den nye ledning, men kedlen bevares og skal
fortsat anvendes, når det er koldt.
- Vi er i fuld gang med at nedgrave den ny transmissionsledning fra Randersvej og frem til rundkørslen ved
Houlkærcentret, og hele strækningen skal være færdig i december. Næste etape på Houlkærvej er først
budgetteret i 2024 på strækningen fra Houlkærcentret og til efter Søbakken, oplyser distributionschef Tom
Diget, Viborg Varme.

Bløde trafikanter forbudt
Gravearbejdet har ikke den store indflydelse på den daglige trafik på Houlkærvej bortset fra nogle arbejdsrelaterede kørsler i forbindelse med projektet. Således bliver de store fjernvarmerør afleveret i afmålte
portioner hver fjortende dag.
Bløde trafikanter som fodgængere og cyklister henvises dog til andre veje, men der var i forvejen forbud
mod bløde trafikanter på Houlkærvej.
- De største gener vil fodgængere og cyklisterne opleve, da stien langs Houlkærvej etapevis er afspærret i
forbindelse med projektet. Heldigvis er der nogle gode stisystemer i boligområderne, som fodgængere og
cyklister i stedet henvises til, siger Tom Diget.
Med den nuværende kapacitet kan Viborg Varme koble 200 private gaskunder årligt over på fjernvarmen,
og der er allerede flere projekter i støbeskeen frem mod 2026, både i bolig- og industrikvarterer.
Øst for søerne er opbakningen fra beboerne i ”planetkvarteret” i Overlund så solid, at Viborg Varme formentlig i efteråret kan sende et projektforslag til kommunen.
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Den første torsdag hver
måned kl. 15-17 er der
nabokaffe for børn og
voksne i Houlkærvænget
Der serveres kaffe, saftevand og kage, specielt chokoladekage er et stort hit.
Der er en aktivitet for børnene hver gang – i juni skulle der eksempelvis males på betonklodser, som
skal placeres rundt om i Houlkærvænget, så bilerne ikke kan køre på græsset og så giver det lidt farve til
området.
Børnene gik virkelig op i det og fik malet på de mange sider af klodserne.
Man er altid velkommen til at kigge forbi og se, om der er en aktivitet, man har lyst til at deltage i.
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Ny naturgruppe for alle
Arternes Viborg åbner en ny arts-ambassade i aktivitetshuset.
Her kan du møde arts-ambassadører, som specialiserer sig i de lokale arter (for eksempel et dyr eller en
plante). Vi prøver at se verden med de valgte arters øjne og lærer om, hvordan vi passer bedre på arterne
og biodiversiteten.

Har du lyst til at:
• møde naturen på nye måder?
• være med i et fællesskab, hvor vi nørder og deler vores oplevelser?
• skabe debat og projekter for naturen?
Vi kigger ind bag de typiske holdninger til naturen, stiller spørgsmål og undersøger svarene.
Måske er myrer på terrassen i virkeligheden nyttigt? Til det første møde hørte vi om den myre-venlige
terrasse.
Det er gratis at være med, og til hvert møde har vi:
• dagens billede og spørgsmål, til debat og eftertanke.
• kaffe, te og saftevand.
• noget spændende på programmet!

Program:
Onsdag d. 7. september,
kl. 19-21:
Myrer på terrassen! Panik eller
harmoni?

Onsdag d. 5. oktober,
kl. 19-21:
Langtidsholdbare fuglekasser af
gamle klude?
Vær med til at designe og støbe
- fra idé til produkt.

Onsdag d. 2. november,
kl. 19-21:
Fortælling fra Klima-folkemødet.
Hvilke nye idéer og planer er der
for vores område?

Bodil (egetræs-ambassadør) og Marie (grønspætte-ambassadør) byder velkommen klokken 19-21 i aktivitetshuset, den første onsdag i hver måned.
Nogle kender nok Bodil og Marie fra sprog- og kulturgruppen, som vi stadig har gang i. Du kan bare
kontakte os, hvis du vil være med til at lære sprog, eller hvis du f.eks. har spørgsmål til Artsambassaden
– ellers bare mød op! 
Arternes Viborg har en nystartet hjemmeside: arternesviborg.dk
Der vil med tiden komme mere info, men vi vil også skrive på houlkaerportalen.dk og her i Houlkær Nyt.
Kontakt: hej@arternesviborg.dk • Marie: 22 51 20 71 • Bodil: 29 24 89 43
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Et spektakulært syn
i Houlkærvænget
Boligselskabet Viborg og Viborg Animationsfestival (VAF) havde fredag den 2. september i samarbejde sat
en 4x7 meter stor oppustelig storskærm op mellem blokkene i Houlkærvænget.
VAF viste filmen ”Weathering With You” - en smuk og magisk film! Filmen handler om en highschool-elev,
som stikker af fra sin landsby og bliver venner med en hjemløs pige, der har magiske evner til at kontrollere
vejret.
- Vi var lidt spændte på, hvor mange der ville dukke op til japansk anime - på japansk - med danske undertekster. Der sad på den gode side af 140 mennesker på plænen i det gode vejr, med et perfekt mørke,
så man kunne se den magiske film helt skarpt, lød det efterfølgende.
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One Day Viborg
– et pilotprojekt i maj
D. 11. maj gennemførte Medieskolerne, som ligger her i Houlkær, et foto- og web-pilotprojekt under navnet
”One Day Viborg”.
Skolens flere end 60 fotografelever fotograferede igennem 24 timer masser af viborgensere i hjemmet, på
jobbet, i skolerne, i byen og i foreningerne. De flere end 800 billeder viser livet i Viborg blandt viborgenserne på et helt almindeligt døgn 11. maj 2022.
Skolens webudvikler-elever byggede et online billedalbum, og der blev indrettet redaktion i skolens kantine,
hvor fotograferne udvalgte og redigerede deres billeder og skrev billedtekster, og hvor webudviklereleverne
tog sig af publiceringen.
Projektet krævede meget planlægning på forhånd. Der blev researchet og valgt masser af locations, etableret kontakt og spurgt om lov til at fotografere, og en hjemmeside for verdens bredeste målgruppe blev
planlagt og klargjort.
Et lærerigt og vildt spændende projekt – så spændende at vi forventer at gentage det om et par år eller tre.
Se de mange billeder fra d. 11. maj på onedayviborg.dk

Drømmer du om en uddannelse inden for medier, og kunne du tænke dig at høre mere om Medieskolerne
og uddannelsen til webudvikler, fotograf eller film- og tv produktionstekniker, inviteres du til informationseftermiddag på skolen fredag d. 30. september klokken 13.
Her får du rundvisning på skolen og en masse at vide om den uddannelse, som du kunne tænke dig et
høre nærmere om.
Vi vil rigtig gerne, at du tilmelder dig på vores hjemmeside, hvor du også kan se meget mere om uddannelserne: https://mcdm.dk
Skolens adresse er: Skaldehøjvej 2, Houlkær, 8800 Viborg.
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Kirkernes Sociale Arbejde
søger frivillige til alternativ
genbrugsbutik
Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg åbner snart en ny alternativ genbrugsbutik med levende værksteder
med fokus på ”upcycling”. Her kan genbrugstekstiler og -materialer omdannes til unikke kvalitetsvarer,
som sælges i genbrugsbutikken.
Derfor efterlyser vi kreative frivillige, som har lyst til at bidrage enten ved at udvikle mønstre eller opskrifter til brug af de frivillige, eller som vil være med til at producere flotte, unikke varer af genbrugsmaterialer, som kan sælges i den kommende genbrugsbutik.
Fra september holder vi åben café hver tirsdag og fredag fra kl. 10-13, hvor vi inviterer alle interesserede
til hyggeligt samvær med kaffe og let frokost, samtidig med at der vil være mulighed for at udveksle ideer
og sy, brodere, strikke eller på anden måde skabe salgbare produkter, som giver genbrugsmaterialerne
nyt liv.
Hvad der produceres, afgøres af de frivilliges idéer og evner med udgangspunkt i de materialer, vi har.
Caféen afholdes i Kirkernes Sociale Arbejdes lokaler på Odshøjvej 7 B.
Vi modtager meget gerne alle former for tekstiler, lynlåse, knapper, garn og andre genbrugsmaterialer,
som kan omdannes til fx tasker, toilettasker, julepynt, legetøj osv.
Kontakt frivillighedskoordinator Elise Secher på tlf.: 50 51 52 63 eller kontakt.ksa@gmail.com hvis
du vil høre nærmere om genbrugsbutikken eller melde dig som frivillig, har en god ide, eller vil donere
materialer til vores produktion.
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Frivillige søges til
familieaktiviteter og
fællesspisning i Houlkær
Én gang om måneden samler vi børnefamilier i Houlkær til familieaktiviteter med fællesspisning. Hver
gang er der enten en fælles aktivitet for familierne eller en aktivitet for børnene, samtidig med at forældrene mødes i ”forældrecafé”.
Aktiviteterne afhænger af årstiden, men ofte leger vi og er kreative sammen eller inviterer nogen til at
underholde os med tryllekunst, musik eller lignende. Bagefter spiser vi altid aftensmad sammen og
lærer hinanden at kende.
Der er stor tilslutning til vores arrangementer, og derfor søger vi frivillige, som har lyst til at være med til
at skabe fællesskaber og gode oplevelser sammen med andre familier.
Som frivillig skal du have lyst til at deltage i ét planlægningsmøde hvert halve år samt deltage i aktiviteterne én gang pr. måned fra kl. 16.30-19.00. Kirkernes Sociale Arbejde står for aktiviteterne, som
afholdes i Houlkær Kirkes lokaler.
Overvejer du at blive frivillig, eller vil du og din familie gerne deltage i vores familieaktiviteter, så kontakt
frivillighedskoordinator Elise Secher på tlf.: 50 51 52 63 eller kontakt.ksa@gmail.com
55

AKTUELT I OMRÅDET

Karlekammeret
– et fællesskab for mænd
Vi er nogle mænd, der ønsker at samle
mange flere mænd til et her(re)ligt fællesskab den første onsdag formiddag hver
måned. Vi mødes omkring emner og aktiviteter, der interesserer os som mænd,
og der bliver også tid til uformelt at vende
verdenssituationen siden sidst. Vi mødes
til morgenkaffe og hyggeligt samvær kl.
10.00. Derefter vil der være et oplæg, en
udflugt, sang og musik, et besøg til en
institution eller virksomhed eller noget
helt femte. Hvert Karlekammer slutter kl.
12.00.
Morgenkaffen er gratis. I forbindelse med
udflugter og entréer kan der blive egenbetaling.
Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg står
for Karlekammeret.
Formiddagene afvikles i sognegården ved
Houlkær Kirke, Odshøjvej 7 A,
8800 Viborg.

Program for efteråret 2022
3. august: Niels O. Studstrup fortæller om ”sit flyvske liv som testpilot”
7. september: Steen Andreasen fortæller om ”Mandelas vej til frihed og forsoning”
5. oktober: Ejnar Dalberg-Larsen om ”Danske domstole i 40 år”
2. november: Hans J. Lysholm fortæller historier fra kirker på Viborg-egnen i ord og billeder
7. december: Julehygge
På gensyn til godt samvær: Johnny Graugaard, Niels Nielsen, Oluf Eriksen og Svend Erik Jørgensen.
For yderligere oplysninger kontakt Svend Erik Jørgensen, 24 24 09 13 / svenderik33@gmail.com
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Velkommen til
310 nye VG’ere
På Viborg Gymnasium er det nye skoleår skudt i gang, og i år siger vi velkommen til cirka 310 nye elever
på STX, HF, Visuel HF og EUX.
Vi glæder os til et skoleår, hvor vi får liv i skolens mange traditioner efter corona-nedlukningen. Den første
tradition, hvor de nye elever modtages med glimmer og højt humør, er allerede løbet af stablen, og vi har
en oplevelse af, at de 12 nye klasser er kommet godt fra start.
På Viborg Gymnasium tager vi i dette efterår fat på at diskutere de store samfundsdebatter, som er aktuelle
lige nu. Vi skal for eksempel diskutere alkoholkultur, og her på VG har vi tradition for at inddrage eleverne i
diskussionen, så de er med til at sætte ord på, hvad en god fest og et godt kammeratskab er – med eller
uden alkohol.
Et andet emne, vi skal tage fat på, er unges trivsel. Sidste år viste den årlige trivselsmåling, at eleverne på
Viborg Gymnasium har en bedre trivsel end tidligere og ligger over landsgennemsnittet – men der er stadig
noget at tage fat på, hvis vi skal nedbringe stress-niveauet blandt de unge.
Nu tager vi fat på 2022-2023 – med nye elever, gamle traditioner og aktuelle diskussioner. Vi er allerede
godt i gang.
Rektor Lene Gade
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Tirsdag d. 4/10 kl. 19-21

KVANTEFYSIKKEN - ATOMERNES VILDE VERDEN
Livestreaming med kvantefysiker Klaus Mølmer, Aarhus Universitet.
Tirsdag d. 1/11 kl. 19-21

VORES UROLIGE KLODE

Livestreaming med geofysiker Bo Holm Jacobsen, Aarhus Universitet.
Tirsdag d. 15/11 kl. 19-21

FAGRE NYE GENETISKE VERDEN

Livestreaming med genforsker Jacob Giehm Mikkelsen , Aarhus Universitet.
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- i samarbejde med: Folkeuniversitetet og Aarhus Universitet.
Alle foredrag holdes i Auditoriet, Skaldehøjvej 12, 8800 Viborg.
Bliv opdateret på www.vghf.dk

VIBORG GYMNASIUM

Vil du med på opdagelse
omkring Viborg Gymnasium?
Det summer af liv. Glade og forventningsfulde unge mennesker er startet på det nye skoleår på Viborg
Gymnasium, og gange og klasselokaler er fyldt med aktivitet.
Men undervisning er ikke kun noget, der foregår inde i klasselokalerne bag gymnasiets mure. Mange af
aktiviteterne på Viborg Gymnasium forplanter sig til omgivelserne her i Houlkær. Måske har du allerede
opdaget forskellige udendørs indretninger og installationer i rundt om gymnasiet? Og måske er du blevet
nysgerrig på, hvordan disse omsættes i undervisning?
I denne og de næste par udgaver af Houlkær Nyt vil vi gerne invitere dig på en tur rundt om Viborg Gymnasiums bygninger. Du kan få forklaringerne på, hvorfor udearealerne er indrettet, som de er, møde nogle af
lærerne og høre, hvordan de bruger skolens omgivelser i deres undervisning.

Tag med i æblelunden
Første stop på turen er den lille æblelund på nordøstsiden af gymnasiet. Æbler er selvfølgelig ikke bare
æbler, så for at være helt præcis vokser her æbletræer af sorterne Belle de Boskoop, Ingrid Marie, Red
Stoke og Marie Ménard.
Kendere vil vide, at kun Ingrid Marie er et egentligt spiseæble, mens de øvrige er madæbler – de to sidste
henholdsvis et engelsk og et fransk cideræble.
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Til at fortælle lidt om, hvorfor man har plantet æbletræerne, hvorfor netop disse sorter, og hvad de bruges
til i og uden for undervisningen, har jeg allieret mig med Kim Bruun. Kim underviser på Viborg Gymnasium
i biologi, bioteknologi og kemi – og så er han en stor cider-entusiast. Cider udtalt med blødt d – vel at
mærke.
Og når man taler med Kim, finder man hurtigt ud af, at det er meget bevidst. For mens flertallet af danskere
nok udtaler cider, som det udtales på engelsk, så er Kim Bruuns udtale et udtryk for, at han sigter efter at
genoplive en tradition for gæret æbledrik, som i dag mest kendes fra England og Frankrig.
Genoplive, fordi det ifølge Kim faktisk var vikingerne, som i første omgang tog drikken med til Normandiet
og England. Her har cider-traditionen overlevet, mens den mere eller mindre gik i glemmebogen herhjemme. Men altså ikke længere. Ikke for Kims elever i hvert fald.

Læring knyttet til praksis
Som en del af Kims undervisning får eleverne nemlig mulighed for at undersøge de kemiske og biologiske
processer i en gæring på allernærmeste hånd, når de bruger æblerne fra gymnasiets æbletræer – evt.
supplere med lidt æble-overskud hjemmefra – til at producere deres egen cider.
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Og alt efter, hvordan det hele går, er resultatet af elevernes anstrengelser ikke kun en god faglig forståelse
og et godt eksamensresultat. De kan til og med være heldige at ende ud med at drikke en frisk og mousserende æbledrik.
Selv om processen kan være vild og ustyrlig – og det lærer man selvfølgelig også noget af – er resultatet
ifølge Kim Bruun som oftest ganske godt. Og efter en lille smagsprøve fra en overskydende flaske fra sidste
års 1.g-undervisning må man give ham ret.
Netop det helt konkrete resultat af undervisningen – en drik, som man kan hælde i et glas, dufte, smage
og nyde – kan noget helt særligt. Det giver ejerskab og engagement hos eleverne, når viden og forståelse
for de kemiske og biologiske processer på den måde finder praktisk anvendelse.
Og mon ikke det netop er denne type opgaver, som eleverne særligt husker – ikke blot når de skal bruge
viden derfra til eksamen, men også når de i årene fremover mindes deres gymnasietid.

61

HOULKÆR KIRKE

Aktuelt i Houlkær Kirke
Kom og syng med i
Houlkær Kirkes pigekor!
En enestående mulighed for dig, der gerne vil lære at synge i kor og have det sjovt sammen med andre
piger, mens du lærer om noder, sang og musik.
Koret består af piger i alderen 12-20 år (fra 6. klasse og op).
Koret er lønnet og synger til korprøver og gudstjenester i kirken om søndagen. Desuden synger koret et
par koncerter om året. Lønsatsen er sat efter, hvor gammel du er.
Ring eller skriv til organist Maja Simonsen, tlf.: 21 80 87 73, mail: organist@houlkaerkirke.com
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ARRANGEMENTER
TORSDAG D. 22. SEPTEMBER KL. 14.30
SOGNEEFTERMIDDAG
”Præst bag tremmerne”, foredrag ved Eva Maria Schulz.
Velkommen til en hyggelig eftermiddag med kaffe, sang og foredrag.
Sognepræst Eva Maria Schulz, Sortebrødre Kirke, fortæller om sit arbejde som arresthuspræst i Viborg Arresthus.
ONSDAG D. 28. SEPTEMBER KL. 17.00
INFORMATIONSMØDE OM BESØGSTJENESTE
Houlkær Sogns Menighedspleje tager dette efterår initiativ til stiftelsen af
en besøgstjeneste her i Houlkær. Dette informationsmøde er første skridt
på vejen.
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 Samvirkende Menighedsplejer.
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!
TORSDAG D. 27. OKTOBER KL. 14.30
SOGNEEFTERMIDDAG
”Laila Westergaard, en nutidig og original billedhugger”, foredrag ved Dorte Fogh og
Annette Østergaard.
Foredraget vil præsentere Laila Westergaard, som er en nyskabende billedhugger.
Hun er vokset op i Lemvig, uddannet på Det Jyske Kunstakademi i Aarhus og afsluttede sin uddannelse i Istanbul. I dag bor hun i København.
Hendes værker findes over hele landet – på torve, skoler, kirkegårde og i kirker.
Nær Viborg har hun stået for den samlede udsmykning af Gødstrup Hospitalskirke med døbefont, alter og
altertavle. Det er hendes hidtil største værk, indviet i august 2021.
Laila Westergaard er forankret i kristendom og humanistiske værdier. Hendes kunst, der også rummer
humor, binder kulturer og mennesker sammen, fordi værkerne sætter en samtale i gang. Hendes skulpturer begynder med et mejselslag og bliver til billeder af menneskers fælles værdier. Kort sagt: håndens og
åndens kunst. Efter foredraget vil der være lejlighed til at købe bogen ”Levende stene” - Laila Westergaards
kunst til favørpris.
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SØNDAG D. 6. NOVEMBER KL. 10.30
ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
Allehelgensdag har sit helt særlige præg i kirken. Allehelgensdag er dagen, hvor vi mindes de mennesker, vi ikke har hos os mere. Ganske særligt går tankerne til dem, som vi mistede i Houlkær Sogn i det forgangne
år. Deres navne vil blive læst op under gudstjenesten.
I allehelgensgudstjenesten vil musikken desuden få en lidt mere fremtrædende plads end normalt. I år vil der blive sammensat et lille kor og et lille musikensemble særligt til
lejligheden. Så velkommen til en stemningsfuld gudstjeneste med plads til eftertanke.
Pårørende vil modtage et brev med indbydelse til gudstjenesten.
TORSDAG D. 17. NOVEMBER KL. 14.30
SOGNEEFTERMIDDAG
“Hvor troen koster mest”, foredrag ved Maria Serner-Pedersen, Open Doors.
En ud af hver syv kristne forfølges. Det overrasker mange danskere at høre!
Globalt i 2022 bliver 360 millioner kristne forfulgt for deres tro. Denne
sogneeftermiddag vil Maria Serner-Pedersen fortælle om Open Doors arbejde og gå længere ned i detaljerne om forfølgelsen.
Hvem bliver forfulgt? Hvorhenne og hvordan ser forfølgelsen ud?
Hvor er forfølgelsen værst, og hvad kan vi gøre for at støtte og hjælpe den forfulgte kirke?
Om Open Doors´ arbejde:
Open Doors er en kristen missionsorganisation, som hjælper kristne med at holde fast i troen i selv de
mest fjendtlige områder. Vi tjener de forfulgte kristne, og det har vi gjort i mere end 60 år i form af bibler,
nødhjælp, uddannelse, traumehjælp og meget andet.
Vores tætte relation til den forfulgte kirke giver os indsigt i historier, hvor kristne:
- tvinges til at frasige sig deres tro for at få adgang til uddannelse eller arbejde
- får deres kirker brændt ned
- forbydes at eje en bibel eller praktisere deres tro
- oplever trusler, vold, tortur og død
Kom til sogneeftermiddag i Houlkær Kirke, lyt til historierne fra forfulgte kristne og få større indsigt i den
forfulgte kirke.
Læs mere på www.opendoors.dk
LØRDAG D. 26. NOVEMBER KL. 12.30
ADVENTSFEST
Velkommen til adventsfest i kirken. Vi tager hul på adventstiden sammen
med en hyggelig eftermiddag med middag og adventsmarked.
Sæt kryds i kalenderen og se programmet i næste nummer af Houlkær
Nyt.
64

HOULKÆR KIRKE

KONCERTER
SØNDAG D. 9. OKTOBER KL. 16.00
KONCERT MED VIBORG-ORKESTER OG KOR
Viborg Concert Band, ViMuKo og Viborg Kammerkor
er gået sammen om denne koncert for at fejre Kulturskolen Viborgs 50 års-jubilæum.
Til koncerten vil man kunne høre de to kor og harmoniorkesteret optræde hver for sig, men også spille og synge sammen til festlige fællesnumre.
Dirigenter: Trine Gadegaard-Jensen, Ole Gad samt Viborg Kammerkors nye dirigent, Pavlina Salehi.
Fri adgang
MANDAG D. 31. OKTOBER KL. 19.00
VIBORGKORET INVITERER TIL ”SYNG DANSK”
-ARRANGEMENT
Koret synger en buket af gamle og nye sange for og
med publikum i anledning af ”Spil dansk-ugen”.
Viborgkoret er et blandet dame- og herrekor, der øver
i Houlkær Kirke hver mandag. Dirigent for koret er Karl
Alfred Petersen. Fri adgang
SØNDAG. 13.NOVEMBER KL. 15.00
KONCERT MED VOKALGRUPPEN DOPPLERS
Dopplers er en gruppe sangere, der sammen med
violinst Andreas Bernitt synger og spiller musik i et
spændingsfelt mellem folkemusik, viser og pop.
Konceptet for koncerten går under navnet ”Nord”. Her
ønsker vokalgruppen at beskrive naturens og livets
cyklus i et nordisk klangunivers. Musikken, der veksler
mellem ensemblets originale kompositioner og folkemusik, knytter sig til naturelementerne: vand – ild –
jord – luft og bringer os således året, såvel som årstiderne, rundt. Teksterne er på de nordiske sprog.
Vokalgruppen, der er er dirigeret af Astrid Vang-Pedersen, har fokus på at skabe unikke koncertoplevelser
med medrivende sceneoptræden i kraft af koreografier og fortælling.
I efteråret 2021 udgav Dopplers cd’en ”Nord” med egne kompositioner samt folkemusik fra norden.
Entré: 50 kr. /unge u. 25 år: 25 kr.
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FASTE BEGIVENHEDER
BABYSALMESANG
Babysalmesang er for babyer fra ca. 2 til ca. 9 måneder og deres voksne.
De ca. 40 minutter går med sange og salmer. Vi ser på sæbebobler,
danser og gynger i tæpper m. m., så børnenes sanser bliver 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, dog ikke i skolernes efterårsferie.
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 18.30. Vi begynder med sang, leg og dans, hører små historier/bibelhistorier, måske finder
vi tid til at være lidt kreative. Inden vi skilles, spiser vi aftensmad sammen og synger godnatsang. Det koster
10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.
Vi mødes d. 13. september, d. 11. oktober og d. 8. november. Tilmelding til sognemedhjælper Hanne
Flyvholm senest dagen før på 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk.
SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Spaghettigudstjeneste er en lille gudstjeneste i børnehøjde rettet mod
børn i børnehave-alderen og deres familier. Vi synger, hører historie, beder fadervor og danser.
Gudstjenesten varer ca. 20 minutter, og bagefter går vi over i sognelokalerne og spiser spaghetti og kødsovs sammen. Der er også arrangeret en
lille aktivitet til børnene, så de voksne kan sidde lidt længere over maden
og få talt med hinanden.
Pris for mad: 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn. Der er ingen tilmelding.
Datoer for kommende spaghettigudstjenester:
Onsdag d. 21. september kl. 17.00: vi skal høre historien om, hvordan verden blev til.
Onsdag d. 26. oktober kl. 17.00: vi skal høre historien om de allerførste mennesker i verden.
Onsdag d. 30. november kl. 17.00: vi skal høre historien om en gammel mand og hans lille dreng.
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STILLEGUDSTJENESTE
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.
Datoer for stillegudstjenester i efteråret:
Torsdag d. 8. september kl. 17.00: tema ”Gavmildhed
Torsdag d. 13. oktober kl. 17.00: tema ”Modenhed”
Torsdag d. 10. november kl. 17.00: tema ”Taknemlighed”
Torsdag d. 8. december kl. 17.00: tema ”Længsel”
ÅBEN FAMILIE FOR SENIORER
Er stedet hvor seniorer mødes hver anden fredag i ulige uger. Vi mødes fra kl. 18.00 – ca. 21.00, hvor vi
spiser sammen og hygger os. Vi har lidt underholdning i form af fortælling, historie, quiz eller billeder fra
den store verden. Vi mødes fredag d.16. og 30. september, fredag d. 14. og 28. oktober, fredag d. 11.
november. Se særskilt program.
KIRKEKAFFE
Den 1. søndag i måneden mødes vi til en kop kaffe efter gudstjenesten.
SØNDAGSFROKOST
Velkommen til en enkel frokost med brød og pålæg, hvor vi kan nyde hinandens selskab efter søndagens
højmesse.
Pris pr. person 10 kr. Der er ingen tilmelding.
Datoer for kommende søndagsfrokoster:
Søndag d. 25. september, søndag d. 16. oktober, søndag d. 20. november
NØRKLEKLUBBEN
Hver anden fredag i lige uger mødes nørkleklubben kl. 10.30, hvor der
laves håndarbejdsaktiviteter. Produkterne sælges bl.a. til vores adventsfest og forårsmarkedet. Overskuddet går til julehjælp i Houlkær, støtte til
Kirkens Korshærs varmestue, Mor/barn centret i Bohong og De grønne
pigespejdere i Houlkær. Vi mangler flere ”nørklere”, så kom endelig hvis
du har tid og lyst. Der er fortsat stor brug for os, og de penge vi kan få ind
ved salget af de fremstillede produkter. Velkommen!
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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 anden
forudsætning end nysgerrighed. Der er altid plads til nye deltagere. 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.
SAMTALESALON
Vi mødes i kirkens sognelokaler tirsdage i ulige uger fra kl. 10.00- 11.30,
hvor vi drikker kaffe sammen og på en uforpligtende måde bliver klogere
på hinanden og livet gennem samtaler.
Vi mødes flg. tirsdage: d. 13. og 27. september, d. 11. og 25. oktober, d.
8. november og d. 6. december.
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Gudstjenesteliste
25. september

10.30

15. s e Trinitatis

Kristine Jersin

2. oktober
9. oktober
16. oktober
23. oktober
30. oktober

10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

16. s e Trinitatis
17. s e Trinitatis
18. s e Trinitatis
19. s e Trinitatis
20. s e Trinitatis

Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin
Kristine Jersin

6. november
10.30
Allehelgen
			
6. november
14.00
Allehelgen
13. november 10.30
22. s e Trinitatis
20. november 10.30
s s i kirkeåret
27. november 10.30
1. s i advent
27. november 14.00
International gudstjeneste

Kristine Jersin
Kristine Jersin
Lotte Martin Jensen
Lotte Martin Jensen
Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin
Kristine Jersin
Kristine Jersin
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www.houlkaerkirke.dk
Kontaktoplysninger:
Kbf. sognepræst Kristine Jersin
træffes i kirken tirsdag kl. 10 – 11
og onsdag kl. 10.30 – 11.30 og efter aftale.
tlf. 24 27 96 33 · krje@km.dk
Sognepræst Lotte Martin Jensen
træffes i kirken fredag kl. 10 – 12, når hun ikke
holder gudstjeneste om søndagen
og i Søndersøparken onsdag kl. 10.45 – 12
tlf. 29 33 64 09 · lomj@km.dk
Sognepræst Steen Hedemann Andreassen
træffes efter aftale
tlf. 60 80 47 95 · stean@km.dk
Kordegn Mark Czepluch
træffes i kontorets åbningstider
Mandag – fredag kl. 9 – 13 og efter aftale
tlf. 86 67 40 88 · mcz@km.dk
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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

HØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITET

VI UDFØRER

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

LÆS MERE PÅ

HS-BYG.DK

Det sker…
22. september 14.30

Sogneeftermiddag

Houlkær Kirke

28. september17.00

Informationsmøde om besøgstjeneste

Houlkær Kirke

9. oktober 16.00

Koncert med Viborg-orkester og kor

Houlkær Kirke

27. oktober 14.30

Sogneeftermiddag

Houlkær Kirke

29. oktober 8.30

Strikke/vandredag

Aktivitetshuset

31. oktober 19.00

Viborgkoret inviterer til ”Syng Dansk”

Houlkær Kirke

6. november 10.30

Allehelgensgudstjeneste

Houlkær Kirke

13. november 15.00

Koncert med vokalgruppen Dopplers

Houlkær Kirke

17. november 14.30

Sogneeftermiddag

Houlkær Kirke

26. november 12.30

Adventsfest

Houlkær Kirke
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