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For nylig var jeg i forbindelse med mit job til et heldags seminar på Vejle-kanten. Sådanne seancer har vi 
en gang eller to om året, og det er med til at give en fornemmelse af status på ”rigets tilstand” i en stor 
medie-virksomhed som den, jeg er ansat i. 
Efter en lang række oplæg og gode snakke med kollegaer indtog Søren Holmgren scenen. Han er dobbelt 
OL-guldvinder fra De Paralympiske Lege – også kendt som handicap-OL. I både Sydney i år 2000 og fire 
år senere i Athen strøg han og resten af det danske ”goalball”-landshold således helt til tops.
Søren Holmgren er blind, og hans oplæg handlede om, hvordan han har besluttet sig for at trodse sit 
handicap og få det bedste ud af livet. Både arbejdsmæssigt og privat. 
Det var et stærkt inspirerende oplæg, som efterlod mig med det klarsyn, at både jeg og mange andre nok 
bør bruge lidt mindre tid på at ærgre og brokke os over småting, der ikke altid går vores vej – og så i stedet 
fokusere på at få det bedste ud af alle de muligheder, livet nu en gang byder os. 
Når en mand, som blev født seende, men mistede synet i sine ungdomsår, kan ”se” så positivt og humo-
ristisk på livet, så bør jeg vel også kunne.
En uges tid efter mit møde med Søren var jeg så heldig at møde en kvinde, som du kan læse om her i 
bladet. En kvinde som på mange måder har en historie, der minder om Sørens. 
Kvinden, 58-årige Yvonne Pedersen, bor og lever her i Houlkær, og hun oplevede at miste synet fra den ene 
dag til den anden. Da hun gik i seng, kunne hun se, men da hun vågnede næste morgen, var alt mørkt. 
Synet var væk.
Når sådan noget sker, vil noget af det mest naturlige nok være at blive grebet af både frygt og en voldsom 
grad af selvmedlidenhed, men for Yvonne var det anderledes, og ligesom med Sørens historie var det 
stærkt inspirerende at høre Yvonnes.
Vel er der nogle ting, der bliver mere besværlige som blind, men udfordringer er til for 
at blive besejret, og jeg har den dybeste respekt for, at Yvonne har besluttet sig for 
ikke at have ondt af sig selv, men for at leve livet. Et godt liv.
Du kan faktisk hjælpe Yvonne. Når hun og hunden Rapid kommer gående, er det ikke 
helt ligegyldigt, hvordan du reagerer. Det kan du læse mere om længere inde i bladet.
Historien om Yvonne er blot en af mange spændende Houlkær-artikler i dette nummer 
af Houlkær Nyt, hvor du blandt andet også kan se, hvordan fremtiden for det nye 
halprojekt tager sig ud – samt hvornår det begynder at tage form. Det er snart!
Jeg ønsker dig rigtig god læselyst.
Har du et godt forslag til en artikel eller en spændende Houlkær-personlig-
hed, så er du altid velkommen til at sende dit tip til: 
houlkaernyt@gmail.com

Selvom livet slår kolbøtter,  
kan man nyde det i fulde drag  
– hvis man beslutter sig for det

LEDER

Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt
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Rapid vil rigtig gerne 
sige hej – bare ikke når 
hun er på arbejde
58-årige Yvonne Pedersen og hendes hund Rapid møder mange mennesker, når de færdes  
hjemmevant i både Houlkær og Viborg. Det er dog vigtigt, at man ikke forstyrrer, når førerhunden 
er på job.

Af Kristian Wesenberg Andersen,  
redaktør af Houlkær Nyt

HOULKÆR-PORTRÆTTET
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HOULKÆR-PORTRÆTTET

Pludselig var det bare væk. Synet. Det var som at vende en hånd.

Da hun aftenen forinden var gået i seng, kunne hun se dynen og puden, men da hun vågnede næste 
morgen, var alt mørkt. Hun var blevet blind. Helt blind.

58-årige Yvonne Pedersen fra Houlkær husker ganske tydeligt dagen for 33 år siden, da hun fra den ene 
dag til den anden – som 25-årig og med den største del af livet foran sig – pludselig intet kunne se. Det 
var et chok. Selvfølgelig var det det. Og så alligevel.
- Allerede som syvårig fik jeg konstateret sukkersyge, og jeg vidste godt, at der med sukkersyge let kan 
følge en stribe andre sygdomme, så på den måde var jeg jo forberedt på, at noget kunne ske, siger Yvonne 
Pedersen, som, hvis hun selv skal sige det, reagerede ganske rationelt, da først chokket havde lagt sig.
- Jeg tog det faktisk meget stille og roligt, for jeg var jo ikke som sådan overrasket over, at noget andet 
stødte til. Men selvfølgelig var det da underligt pludselig at være blind.

Læge og øjenlæge var overbevist om, at det netop var sukkersygen, der var den store synder, men det viste 
sig at være en forkert konklusion.
- Trykket i et øje skal være omkring 18. Trykket i mine øjne var steget eksplosivt i løbet af natten og var 
på 98, og det havde intet med sukkersygen at gøre. Det kom ud af det blå, siger Yvonne Pedersen, som 
husker, at øjenlægen kun lige kunne måle trykket i øjnene.
- Hans udstyr kunne måle et tryk op til 100, og mit tryk var som sagt på 98, siger Yvonne Pedersen, som 
voksede op i Viborgs vestby, men har boet i Houlkær siden hun var 13 år.

Klarer sig selv
Yvonne har helt fra begyndelsen forsøgt at se positivt på livet – også når det giver knubs. Og hun har altid 
gerne taget udfordringer op, når hun har stået over for dem.

Det har blandt andet betydet, at hun har været på landsholdet i både ”goalball” og ”showdown”. 

Goalball er en sportsgren med tre deltagere på hvert hold, som skal forsøge at kaste en stor bold i mod-
standernes mål. Bolden har klokker i midten og huller i overfladen, så det er lettere at lytte sig frem til 
dens position. 

Showdown minder om bordtennis – bolden skal bare under nettet i stedet for over det, og battet minder 
om et fladt rundboldbat.
- Min holdning har altid været, at jeg skal have så meget ud af mit liv som muligt. Jeg er et positivt men-
neske, og selvom jeg er blind, har jeg et rigtig godt liv, siger Yvonne Pedersen.

I 2017 fik hun en ny nyre, og hun har derfor brug for hjælp til at dosere nyremedicinen, men det er så også 
den eneste hjælp, hun får i det daglige. Således står hun selv for at bage og lave mad, ligesom hun selv kla-
rer rengøringen. Og så har hun sågar også lappet sin søsters børns cykler, når der har været behov for det.
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HOULKÆR-PORTRÆTTET

Med eller uden bøjle
Yvonne Pedersen færdes hjemmevant i Houlkær, ligesom hun og førerhunden Rapid – en dejlig 19 måne-
der gammel hvid hun-schæfer – ofte tager bussen ind til midtbyen for at handle. Og begge steder oplever 
hun velmenende mennesker, som gerne vil sige hej til Yvonne og ikke mindst Rapid. 
- Det er jo dejligt, at folk gerne vil hilse, men det er bare vigtigt, at Rapid ikke bliver forstyrret, når hun er på 
arbejde, og det er hun jo, når hun er førerhund for mig, siger Yvonne Pedersen, som har et meget simpelt 
huskeråd til folk, der møder makkerparret.
- Hvis Rapid har bøjle på, så er hun på arbejde, og så skal man helst lade hende være, for ellers mister hun 
koncentrationen, og så kan det blive farligt for mig. Hvis hun derimod ikke har bøjle på, så har Rapid fri, og 
så må man hellere end gerne sige hej og klappe hende, tilføjer hun. 
- Jeg er dybt afhængig af min hund og af, at hun får lov at passe sit arbejde.
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Har du et barn, som har mistet motivationen til at læse? Eller et barn, som synes at bogstaverne driller? Så 
er der hjælp at hente på Houlkær Bibliotek. 
På Houlkær Bibliotek byder vi nemlig velkommen til Alice og hendes læsehund Aiko.

Hvad er en læsehund?
En læsehund er god til børn, som har læseudforinger og/eller har mistet læselysten og trænger til at få 
boostet læseglæden.  Læsehunde er godkendte og certificerede til at arbejde med børns læseudfordringer 
på biblioteker og skoler.

Det er ikke kun voksne, som spørger, hvad en læsehund er. På et tidspunkt var der et barn, der spurgte: 
”Hvorfor hedder det en læsehund?”. Barnet undrede sig, for det plejer da at hedde læsehest? 

HOULKÆR BIBLIOTEK

Har dit barn mistet  
læseglæden?
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HOULKÆR BIBLIOTEK

En hest inde på biblioteket ville helt sikkert skabe opmærksomhed. Tænk, hvis vi fik besøg af Pippis hest. I 
første omgang begynder vi med læsehunden Aiko, så må vi arbejde på at skaffe en læsehest. 

Fremover vil Aiko være på Houlkær Bibliotek om onsdagen. Aiko er en venlig og børneglad hund, så hils 
trygt på Aiko, hvis du eller dine børn møder ham i biblioteksrummet. 

Aiko giver ro og nærvær under læsningen. Aiko ligger helt stille ved barnet og lytter opmærksomt, mens der 
bliver læst. Uden afbrydelse og uden at korrigere evt. fejl i læsningen. Det skaber tryghed. Der er plads og 
rum til at turde læse svære ord og at turde forsøge, uden at der er nogen, der kigger skævt til en.

Der opstår tillid og tryghed, som gør, at barnet ikke kun oplever øget glæde ved læsningen, men også opnår 
øget selvtillid og tro på egne evner. Læsebarnet oplever, at forventningerne og presset forsvinder. 

Et læseforløb består af 6 besøg á ca. 45 minutters varighed. Her vælger barnet en bog, som passer til 
barnets læseniveau, og læser den højt for Aiko. Der vil også være tid til at give Aiko en godbid og til at op-
leve Aiko give high-five, lave hundeøvelser og sjove tricks. Forløbet slutter af med, at barnet får et diplom.

Hvordan kommer man i gang?
Har dit barn lyst til at læse sammen med Aiko, så send en mail til Jette Fisker på 2jj@viborg.dk Har du brug 
for yderligere informationer, kan du ringe på tlf. 87 87 34 59.

Byd hjertelig velkommen til Alice og Aiko, som man kan møde på Houlkær Bibliotek onsdag eftermiddag. 
Alice og Aiko glæder sig til at møde alle jeres dejlige børn på biblioteket. 

Jette H. Fisker, Houlkær Bibliotek.

Vidste du?
At godkendte foreninger i Viborg Kommune kan leje billige mødelokaler til folkeoplysende 
aktiviteter? Houlkær Bibliotek råder over to mødelokaler med egen indgang, køkken og 
toilet. På bibliotekets hjemmeside: Lokaleleje på Houlkær Bibliotek | Viborg Bibliotekerne kan 
du læse mere om, hvordan du kan booke bibliotekets lokaler. 

Hvis du har spørgsmål til lokaleudlejning, er du velkommen til at skrive til os på 
viborgbibliotekerne@viborg.dk
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I de sidste par udgaver af Houlkær Nyt har vi været på tur rundt i Viborg Gymnasiums udendørsarealer. 
Denne gang skal ikke være en undtagelse. Næste stop gøres på parkeringspladsen ud mod Skaldehøjvej, 
hvor vi støder på et tilsyneladende interessant botanisk fænomen: Et blåt egetræ.

Det kræver imidlertid ikke de store nærstudier at konstatere, at farven ikke er naturlig, men er malet på.

Rundt om VG:  
Er et blåt træ på en 
parkeringsplads natur?

VIBORG GYMNASIUM
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VIBORG GYMNASIUM

Ditte Bang Skovgaard-Hansen, der underviser i billedkunst ved Viborg Gymnasium, forklarer: 
- Træet blev malet blåt i forbindelse med et undervisningsprojekt i 2017. Afsættet var den overraskende 
store og ophedede debat, som på det tidspunkt fulgte i kølvandet på, at den tyske kunster Katharina Gros-
se malede en del af Mindeparken i Aarhus hvid og pink. 
- Inspireret af denne debat satte vi os for at undersøge, hvorfor Katharina Grosses værk havde virket så 
provokerende på mange mennesker og virkelig havde fået folk op af stolene. Derfor malede vi et træ ved 
parkeringspladsen blåt. På den måde fik vi mulighed for efterfølgende at observere, hvordan forbipasse-
rende reagerede.

Og det blå træ var virkelig noget, som aftvang stærke reaktioner – både fra elever og ansatte på skolen 
og fra tilfældigt forbipasserende. De lidt mere pudsige reaktionen var der også plads til. Som de to små 
drenge, der kom forbi og udbrød: ”Ej, et smølfe-træ. Sejt!”

Menneske og natur – hvor går grænsen?
Man kan jo spørge sig selv, hvorfor et blåt træ aftvinger disse stærke reaktioner? Men mon ikke det hænger 
sammen med, at et blåt træ virkelig udfordrer vores syn på naturen. 

For det første kan man jo diskutere, om et træ, der står på en parkeringsplads, i udgangspunktet overhove-
det er natur. For hvornår er noget egentlig det? 

Men måske får et ”unaturligt” blåt træ os også 
til at kigge på os selv som mennesker og reflek-
tere over den rolle, vi spiller i forhold til vores 
omgivelser. Et blåt træ kan minde os om den 
ofte negative påvirkning, som vi har på naturen. 
Og når nu menneske i meget høj grad påvirker 
og former naturen hver eneste dag, så er det jo 
interessant, hvorfor et blåmalet egetræ kan virke 
så provokerende, at mange alligevel synes, man 
er gået over stregen i forhold til, hvad man kan 
tillade sig at gøre mod et levende træ.

Selvom det er nogle år siden, at egetræet stod 
helt nymalet og vibrerende blåt på parkerings-
pladsen, så kan det stadig opleves, hvis du kom-
mer forbi Viborg Gymnasium på din tur rundt i 
Houlkær.
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VIBORG GYMNASIUM

På Viborg Gymnasium er hverdagen nu i gang efter juleferien, 
og det betyder, at der både er eksamener, festligheder og stu-
dierejser at se frem til i den kommende tid. 

Vi er meget glade for, at vi igen i år kan sende globaliserings-
klasserne ud i verden for at få indsigt i samfund, der er helt 
forskellige fra vores her i Danmark. Eleverne fra 2e er snart på 
vej til Ghana og kommer om nogle uger hjem igen med mange 
oplevelser i rygsækken og forhåbentlig også en ny forståelse for, 
hvordan det er at være ung i et afrikansk land.

I disse uger bevæger vi os også ind i den periode, hvor nye 
elever melder sig ind på ungdomsuddannelserne i Viborg og 
i resten af landet. Hvis man er interesseret i at tage en stu-
dentereksamen, har vi på Viborg Gymnasium i år lavet en ny 
studieretning med en helt særlig kombination. 

Vi tilbyder nu en uddannelse, der kombinerer naturvidenskab 
med design. Det gør vi, fordi det er vigtigt, at vores unge både 
får en naturvidenskabelig viden, som de kan bruge på mange 
videregående uddannelser – og samtidig bliver kreative og får 
redskaber til at håndtere de udfordringer, vi står over for på nye 
måder. Den nye studieretning hedder Science og design, og er 
et af Viborg Gymnasiums unikke tilbud.

Den nye studieretning er med til at understrege, at selvom Vi-
borg Gymnasium måske ligner en helt almindelig skole udefra, 
er det en meget unik skole, som elever fra hele Danmark rejser 
til. Vi har mange uddannelser, som man ikke kan få andre ste-
der, og alle er velkomne til at kigge forbi til en kop kaffe og en 
snak.

Venlig hilsen Lene Gade, rektor

Rektors hilsen 
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AKTUELT I OMRÅDET
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Der er glæde og stolthed i Houlkær Fodboldklub.
Klubben blev i november kåret som årets fodboldklub i Region 2 under Dansk Boldspil-Union (DBU). Sejren 
blev sikret foran 229 andre klubber spændt ud på et geografisk område fra Thy til Skjern og ind over landet 
fra Klejtrup til Kjellerup.
Med titlen går Houlkær Fodboldklub nu videre til konkurrencen om at blive årets fodboldklub i hele Dan-
mark.

Integration
Det er især klubbens arbejde med at integrere tosprogede børn og få dem ind i det danske foreningsliv, 
der er årsagen til prisen. Blandt andet holder klubben i et bredt samarbejde med Houlkærskolen og inte-
grationsmedarbejdere i Viborg Kommune sommerfodboldskolen Get2Fodboldskole, der henvender sig til 
klubber i udsatte boligområder. Fodboldskolen er startet af DBU og Danmarks Idrætsforbund.
- Der foregår mange gode ting ude i fodboldklubberne, så vi har fået flere interessante indstillinger. Her 
skiller Houlkær sig ud, fordi klubben sammen med Houlkærskolen virkelig viser, hvad fodbolden kan, når 
det kommer til fællesskabet, og hvordan man kan lave arrangementer, som støtter op om grupper i sam-
fundet, der ikke nødvendigvis er født ind i den danske foreningskultur, siger Johnny Krogh Hansen, der er 
formand for Region 2 under DBU.

Morgentræninger
Han nævner selv klubbens tiltag med fodboldtræninger om morgenen, hvor piger og drenge fra 4.-6. klasse 
på kryds og tværs spiller fodbold og efterfølgende spiser morgenmad sammen, inden de tager i skole. 
- Det er med til at styrke foreningslivet og fællesskabet, og det giver børnene en god start på skoledagen, 
fordi de er mere friske. Det er noget, der ses i eliteklubber, men at det også kan bredes ud til breddeidræt-
ten og styrke fællesskabet, uden at det nødvendigvis handler om at vinde og blive professionel, synes jeg 
er super.

Houlkær Fodboldklub 
er ”Årets fodboldklub 
2022” – en flot hæder
Med prisen som årets fodboldklub i region 2 i DBU kan Houlkær Fodboldklub nu blive årets klub i 
Danmark.

Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

AKTUELT I OMRÅDET
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Konceptet har det klassiske Houlkær-DNA, fordi det viser, at der ikke er langt mellem fodboldklub, skole 
og integration, mener klubbens sportschef Jacob Flintholm, der udtrykker stolthed over at modtage prisen.
- Det er en fed anerkendelse, og det er rigtig godt for vores frivillige trænere og ledere og dejligt for områ-
det. Vores område er kendt for at ville hinanden, et bredt samarbejde og for vores integration, fællesskaber 
og breddefodbolden, siger Jacob Flintholm, der roser klubbens tidligere, mangeårige bestyrelse, der blot 
bestod af tre personer.
- De leverede virkelig en kæmpe indsats og har lagt fundamentet til den gode udvikling, klubben er i i dag.
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AKTUELT I OMRÅDET

Nu er I så med i kapløbet om at blive årets fodboldklub i Danmark. Hvad vil det betyde for Houlkær at blive 
det?
- Det ville være kæmpestort, og den tanke har jeg faktisk slet ikke tænkt til ende endnu. Alene det at blive 
indstillet til prisen i Region 2 er en stor anerkendelse, for der er mange klubber i vores geografiske område, 
der gør et fantastisk stykke arbejde, siger han.
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Først var det en såkaldt lethal, der var på tegnebrættet. Senere tog planerne en ny drejning og pegede 
længe i retning af en hal fyldt med klorvand. 
- Men aldrig i de godt 12 år, vi har drømt om en hal nummer to i Houlkær, har vi været så tæt på målstre-
gen som netop nu, lyder det begejstret fra skoleinspektør Jens Johansen, der med skiftende kasketter på 
hovedet har været med i hele det omtumlede forløb frem mod en udbygning af den nuværende Houlkærhal 
fra 1990.

Hvorvidt det også skal lykkes at komme det sidste lille stykke i mål, bliver Jens Johansen og resten af 
Houlkærhallens byggeudvalg en hel del klogere på fredag den 24. februar, når de åbner kuverterne fra de 
fire entreprenørfirmaer, der er blevet inviteret til at give tilbud på opførelsen af Houlkær-hal nummer to med 
tilhørende fællesfaciliteter.

De fire firmaer har i realiteten fået mere eller mindre frie hænder til at løse opgaven. 

Halprojekt tæt på  
målstregen
Fredag den 24. februar vil det sort på hvidt vise sig, hvor meget hal vi i Houlkær kan få for 20 
millioner kroner.

Af Kim Juhl Andersen

Mange forskellige modeller har været i spil i forarbejdet til den forestående haludvidelse 
i Houlkær. Her ses det lille, hårdtarbejdende byggeudvalg bestående af skoleinspektør 
Jens Johansen, bygningskonstruktør Claus Gråkjær og halbestyrelsesformand og 
bygmester Henrik Søgaard med nogle af skitseprojekterne foran sig. 
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Forudsat at de for et samlet anlægsbeløb i størrelsesordenen 20 millioner kroner ser sig i stand til at 
realisere et byggeri på i alt cirka 2000 kvadratmeter – fordelt på en ny idrætshal og et nyt indgangsparti 
i to etager.
- Vi har bevidst valgt at udbyde projektet som en totalentreprise – og så i øvrigt lade det være op til de fire 
firmaer, hvad de hver især mener at kunne levere inden for den økonomiske ramme, vi har til rådighed. 
Reelt sælger vi således på forhånd ”lidt af vores sjæl” til de fire entreprenørfirmaer, som vi har inviteret til 
at give tilbud på projektet.
- Til gengæld håber vi så også, at vi på den måde får mest muligt for pengene, forklarer formand for Houl-
kærhallen, Henrik Søgaard.

65 mio. barberet ned til 20
Forud for licitationen den 24. februar ligger adskillige måneders intenst forarbejde i Houlkærhallens bygge-
udvalg bestående af Jens Johansen, Henrik Søgaard og Claus Gråkjær.

Sidstnævnte arbejder til daglig som bygningskonstruktør - og har derudover haft sin faste gang i Houlkær-
hallen gennem en stor del af sin levetid.

Med den ballast i rygsækken havde Claus Gråkjær også svært ved at undslå sig, da han i foråret 2022 blev 
prikket på skulderen af Henrik Søgaard og opfordret til at træde ind i hallens byggeudvalg.
- Og det har virkelig været et godt, frisk pust at få Claus involveret i arbejdet. Samtidig med at han selvføl-
gelig også har kunnet bidrage med en masse qua sin faglige baggrund, fremhæver Henrik Søgaard.

Viborg
Idrætscenter Øst

Nye vindues og dør partier i hele området

Ny dør parti
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Princip af facade mod vest

Princip af facade mod øst

Sådan omtrent kommer Viborg Idrætscenter Øst i fremtiden til at tage sig ud fra vest – hvis det ellers går, som bygge- 
udvalget bag projektet forestiller sig. Planerne går i korthed ud på at opføre hal nummer to syd for den nuværende 
Houlkær-hal – og så i øvrigt binde de to haller sammen med et cirka 700 kvadratmeter stort foyer-byggeri i to etager.
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Det lille byggeudvalg i Houlkær har gennem en stor del af 2022 holdt faste byggemøder hver fjortende 
dag – undervejs suppleret af ekstern byggeteknisk rådgivning fra Viborg Ingeniørerne.

Udgangspunktet for arbejdet var oprindeligt et storstilet ”drømmeprojekt” til op imod 65 millioner kroner. Et 
projekt, som blandt andet også omfattede en hal nummer tre, designet til indendørs tennis.

Efter et møde med kommunens kultur- og fritidsudvalg i forsommeren stod det dog ret hurtigt klart, at dette 
projekt ikke økonomisk lader sig realisere inden for den nærmeste årrække.
- Og så har vi i øvrigt siden siddet og ”regnet baglæns”, så vi nu – forhåbentlig – er kommet frem til et 
projekt, der kan gennemføres for de i alt cirka 25 millioner kroner, vi har til rådighed, efter at kommunen 
har forhøjet sit tilskud fra 10 til 11,5 millioner kroner, forklarer Henrik Søgaard.

Selve halbyggeriet er i første omgang budgetteret til at måtte koste 20 millioner kroner. De resterende fem 
millioner kroner er foreløbig reserveret til uforudsete udgifter.

HOULKÆRHALLEN

Sådan forestiller byggeudvalget sig den fremtidige indretning af Viborg Idrætscenter Øst i stueplan. Som det fremgår 
af tegningen, indebærer planerne blandt andet, at det nuværende cafeteria og de nuværende selskabslokaler i 
Houlkærhallen kommer til at bytte plads.
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Cafeteria og selskabslokale bytter plads
Den kommende hal to med tilhørende gymnastikfaciliter, målrettet Idrætsforeningen Kvik, kommer efter 
planen til at ligge syd for den nuværende Houlkær-hal. 

Og til at binde hele komplekset sammen er det så i øvrigt tanken at opføre et splinternyt indgangsparti i 
to etager, indeholdende blandt andet cafeteria, foyer, fitness-faciliteter og en udendørs terrasse, hvorfra 
forældrene i fremtiden vil kunne stå og følge podernes udfoldelser på fodboldbanen.

Det kommende cafeteria i ”Viborg Idrætscenter Øst” kommer i realiteten til at ligge dér, hvor Houlkærhallen 
i øjeblikket har sine selskabslokaler. Selskabslokalerne står i stedet til at blive indrettet i det nuværende 
cafeteria-område, hvorimod der i første omgang ikke røres ved halkompleksets køkken- og omklædnings-
faciliteter.
- Det er ellers typisk nogle af de dyre rum at indrette, og blandt andet derfor har vi også et begrundet håb 
om, at vi kan komme rigtig langt for de 20 millioner kroner, vi som udgangspunkt har at bygge for. Viser 
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På førstesalen i den nye mellembygning i Viborg Idrætscenter Øst er det blandt andet planen at etablere et godt 
200 kvadratmeter stort fitness-lokale – og en østvendt terrasse, hvor forældrene i fremtiden vil kunne stå og følge 
podernes udfoldelser på fodboldbanen.
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det sig så alligevel, når vi har licitationsresultatet, at vi ikke slipper uden om en sparerunde, bliver det nok 
i første omgang førstesalen i indgangspartiet, der kommer til at holde for.
- Afhængigt af de tilbud, vi får ind, kan det da godt være, at den fra en start kommer til at ligge hen i for-
holdsvis rå form, forudser Henrik Søgaard. 
Både bygmester Henrik Søgaard og bygningskonstruktør Claus Gråkjær ser dog – her og nu - frem mod 
licitationen den 24. februar med betydeligt større optimisme, end de ville have kunnet mobilisere, hvis 
licitationen havde været berammet til foråret 2022.
- Heldigvis er vi i dag ude over den situation, hvor vi i byggebranchen nærmest kunne komme ud for, at vore 
materialeudgifter steg med 20 procent hen over natten. Tendensen er nu snarere, at priserne er faldende, 
og at byggefirmaerne igen er blevet lidt mere ”sultne” efter at få fyldt ordrebøgerne op, lyder vurderingen 
fra de to bygningssagkyndige i Houlkærhallens byggeudvalg.

Spaden i jorden til sommer
Netop fordi de inviterede byggefirmaer i vid udstrækning har fået frie hænder til, hvordan de vil gennemføre 
halbyggeriet, er der efter licitationen den 24. februar afsat god tid til den videre bearbejdning af projektet.
- Hellere lade den valgte entreprenør bruge halvanden måned ekstra på forarbejdet, hvis vi så til gengæld 
ender med at ramme det helt rigtige projekt, ræsonnerer Claus Gråkjær.

I bedste fald håber byggeudvalget i Houlkær, at spaden kan sættes i jorden i forsommeren 2023, så det 
færdige halkompleks kan stå klar til brug efter sommerferien 2024.
- Formelt har vi jo egentlig allerede skiftet navn til Viborg Idrætscenter Øst, men i praksis har vi indtil videre 
valgt at holde fast ved det gamle navn, Houlkærhallen. Til gengæld er vi så også indstillet på at sætte alle 
sejl til, når vi i 2024 – efter alt at dømme – står med et færdigt halkompleks, der kan være med til at 
favne hele området ”Øst for Søerne”. Herunder ikke mindst også det nye boligområde i Taphede, bebuder 
halbestyrelsesformand Henrik Søgaard.

I de ambitiøse fremtidsplaner ligger blandt andet også, at der fra 2024 igen skal ansættes en fast person 
til at tage sig af den daglige haldrift i Houlkær. Sådan én har Houlkærhallen ellers ikke haft i den seneste 
halve snes år. 

Hvad sker der i Houlkær?

Følg med på Facebooksiden  

”Os i Houlkær” og på hjemmesiden  

www.houlkaerportalen.dk
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Projekt ”Ny hal i Houlkær”
Lige før jul fik vi i projektgruppen lagt sidste hånd på det omfattende udbudsmateriale, som efterfølgende 
er blevet sendt ud til de af projektgruppen udpegede potentielle totalentreprenører. Udbudsrunden løber 
frem til slut februar, og herefter forventer vi, at vi har en entreprenør på plads, og at byggeriet endelig kan 
tage sin begyndelse – forventelig omkring sommeren 2023. I kan læse en mere fyldestgørende artikel om 
byggeriet andetsteds her i bladet.

Projekt ”Multibanen & Bevægelsescentrum Houlkær”
Jeg har et andet sted her i bladet nævnt ”Houlkær bevægelsescentrum”, hvor vi sidst år kom i mål med 
første etape: ny legeplads ved Kernehuset. Det ikke mindst takket værre en generøs donation fra Salling 
Fonden. 

I efteråret kørte vi en udbudsrunde, hvor vi fandt leverandører til de resterende projekter. Vi er derfor 
nu klar til at tage fat på anden etape, hvor der kommer både 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. 

Der er heldigvis godt nyt til de mange brugere af multibanen. Når vejret tillader det, så begynder der en 
gennemgribende renovering og opgradering af banen. Underlaget bliver skiftet, og der kommer en såkaldt 
”gummi-shockpad” i bunden, som sammen med et særligt multifunktions-græstæppe gør, at banen bliver 
lige så anvendelig til basket, tennis, volley og floorball som til fodbold. 
At banen også får en flot blå ”Houlkærfarve” er kun en ekstra bonus. 

Et nyt og spændende 
år i Houlkærhallen er 
skudt i gang
Endnu er der ikke slået et eneste søm i eller vendt en eneste skovlfuld jord, men byggeriet af hal 
2 har aldrig været tættere på. Og det er endda ikke det eneste byggeprojekt, som kommer i gang 
her i det nye år i og omkring Houlkærhallen, hvor også opførelsen af padelbaner og renovering af 
multibanen står på programmet.

Af Jens Johansen, Houlkærhallen

HOULKÆRHALLEN
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Multibanen bliver desuden udstyret med to basketbaner, og den bliver forhåbentlig dermed også et stort 
aktiv for vores mange basketballspillere i området. Projektet med multibanen er støttet med bidrag fra 
Viborg Kommune, Anders Brøndum Fonden, Fonden for Sparekassen Skals og Nordeafonden.

Hele projektet er et samarbejde mellem Houlkærskolen, Viborg Gymnasium og Houlkærhallen, og I kan 
læse mere om projektet under Houlkærskolens indlæg i dette nummer at Houlkær Nyt.

Projekt ”Padelbaner”
Et tredje byggeprojekt, som gerne skal realiseres her i starten af 2023, er vores efterhånden længe vente-
de padelbaner ved tennisanlægget. 

I sidste nummer af Houlkær Nyt tilbage i oktober skrev jeg: ”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 for-
ventning, at når man læser dette, så er byggeriet i fuld gang.” 

Den opmærksomme læser vil vide, at byggeriet hverken halvt eller helt er kommet i gang i skrivende stund 
(midt i januar, red.), og af de to årsager nævnt, byggetilladelsen og leveringen, så er det desværre papir- 
bureaukratiet i kommunens behandling af byggesager, som har spændt ben for igangsætning af byggeriet. 

Ret skal være ret, og byggeansøgningen skal selvfølgelig være behandlet, før vi kan gå i gang med byggeri-
et, men vi var i god tro i forhold til, at det burde være realistisk med en sagsbehandling hen over sommeren, 
da vi indsendte byggeansøgningen allerede tilbage i juni måned. Her må vi bare erkende, at vi har været 
en smule for optimistiske på vegne af Viborg Kommunes sagsbehandlingstid, men forventningen er trods 
alt, at der kommer en afklaring på sagen her i starten af året, så vi kan komme i gang med byggeriet, når 
vejret tillader det.

Så alt i alt tyder det på et spændende 2023, som vi har taget hul på, og hvor der for alvor kommer til at ske 
meget i og omkring Houlkærhallen – ikke blot målt i idrætsaktiviteter, men også i byggeaktiviteter. 
Godt nytår!

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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Ikke siden 2019 har der været afviklet Nissecup i Houlkærhallen, men efter to års corona-aflysninger var 
der i december igen fuld fart på de indendørs fodboldsko hos nær ved 800 fodboldbørn, da den populære 
turnering igen blev spillet.

Fredag eftermiddag klokken 16 blev den første kamp fløjtet i gang, og så gik det ellers slag i slag hele 
weekenden, hvor ikke færre end 110 hold dystede på trægulvet.

I hver række blev der spillet indledende kampe, og de bedste 
hold kvalificerede sig så til først semifinale og siden finale.

Hele weekenden var forældre, søskende og bedsteforældre i 
hallen for at følge aktørerne på banen, og der var masser af 
flot fodbold - et stærkt comeback til Nissecup.

Næsten 800  
fodboldspillere  
dystede ved Nissecup  
i Houlkærhallen
Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

AKTUELT I OMRÅDET
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Siden 2017 har Movitaz, som består af duoen Sara Lagoni og Susanne Knudsen, undervist i alt fra zumba/
dancemix, til crossdance, toning og cirkeltræning i Houlkærhallen - og det fortsætter.
Sara har undervist i mere end 15 år og Susanne ligeså, og de kan slet ikke lade være.
 
Og 2023 bliver ingen undtagelse, der skal der igen danses, styrkes, svedes og grines på de forskellige 
hold.
 
I år er der skåret ind til de hold, som Sara og Susanne ved, deres deltagerere elsker allermest: Dancemix 
(lidt a la zumba, som de fleste kender) og toning (et mix af cirkeltræning, tabata, styrketræning og cardio, 
hvor alle kan være med)
Med disse hold får man alt, man har brug for, når det handler om at holde sin krop glad, sund, smidig og 
stærk.
 
Konceptet er enkelt og fleksibelt. Du kommer bare på de hold, der passer dig.
Ingen tilmelding, du møder bare op, ingen bøder for at glemme hold og ingen dyre bindinger.
  
Mandage: Toning kl.19-20 + Dancemix kl. 20-21
Onsdage: Dancemix kl. 20-21
Lørdage: Toning kl. 9-10 + Dancemix kl. 10-11
 
Altid gratis prøvetime
Tre dygtige instruktører med flere end 45 års undervisningserfaring til sammen.
Masser af sjove små pop-up events og tekniktimer.
Sted: Houlkærhallens spejlsal, Odshøjvej 65 Viborg
 
Pris: Drop-in 65,- | 10-turs klippekort 400,- | Månedskort dans 300,- | Månedskort alle hold 400,-
 
Så tag din veninde, søster, mor, kollega eller bare dig selv under armen og kom i form på den absolut 
sjoveste måde. På vores timer er du sikret en høj forbrænding med et smil på læben.
Vi glæder os til endnu et forrygende danse-år - 2023   
   
Ved spørgsmål kontakt Sara Lagoni tlf. 21753871 eller mail movitaz011@gmail.com

Træning på  
den sjove måde

AKTUELT I OMRÅDET
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Starten på et nyt år giver altid anledning til at reflektere over året, som gik. 

I Overlund Tennisklub var 2022 et fantastisk år. Vi fik så mange nye medlemmer, som vi ikke har tidligere 
oplevet. På tennissportens dag i maj måned fik vi næsten 40 nye medlemmer, hvoraf mange var begynde-
re, hvilket gav masser af aktivitet for klubbens tennistrænere. 

Også tennisanlægget fik i det forgangne år en stor opgradering, hvor klubbens medlemmer selv lagde nye 
fliser på terrassen og udvidede området markant. Samtidig fik klubhuset en tiltrængt omgang maling både 
ude og inde. 

I efteråret blev der opsat lysmaster rundt om to af klubbens tennisbaner, som blev indviet i tide til, at med-
lemmer kunne spille på lidt mørke efterårsaftener. 

Nu kommer nye  
padeltennis-baner  
til Houlkær

AKTUELT I OMRÅDET
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På samme tid blev der opført et materialeskur i tilslutning til klubhuset, der hen over vinteren bliver gjort 
færdig. Alt er således klar til en fantastisk sæson for både gamle og nye medlemmer, når vejret tillader, at 
banerne åbnes omkring 1. maj. 

Også i år vil vi lave en tennissportens dag i maj, hvor vi vil tilbyde nye medlemmer at prøve tennisspillet samt 
et godt tilbud, hvis man melder sig ind i klubben denne dag.

For at holde tennisformen ved lige hen over vinteren har klubben startet med indendørs skumtennis i  Houl-
kærhallen hver mandag aften. Skumtennis spilles med samme ketsjer som udendørs tennis, men bolden er 
af skum og har en større diameter. Herved kan man spille indendørs på en badmintonbane, hvor teknikken 
til at slå til boldene er fuldstændig den samme som på den større udendørs bane. 

Hvis du er medlem af Overlund Tennisklub, så kom forbi en mandag aften i Houlkærhallen. Klubben stiller 
skumbolde til rådighed. Se klubbens hjemmeside for yderligere oplysninger.
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Padelbaner
Selvom det er vinter og mørkt, så har klubbens bestyrelse sammen med bestyrelsen i Houlkærhallen 
arbejdet på at få etableret og finansieret et projekt med padeltennisbaner. 

Allerede sidste år gav kommunen tilsagn om tilskud til etablering af udendørs padeltennisbaner i Houlkær, 
der placeres i tennisanlægget, hvor Overlund Tennisklub holder til. Padeltennisbanerne forventes at være 
klar midt på foråret, så udendørssæsonen i klubben kan startes med - ud over tennis - også at kunne 
tilbyde at spille padeltennis. 

Arbejdet på de to baner forventes at gå i gang først på foråret, når de nødvendige tilladelser er indhentet.
Der bygges to padeltennisbaner ved siden af tennisbanerne, og tegning af medlemskab vil starte om kort 
tid. 

Der vil være et afgrænset antal medlemsskaber til rådighed, som der helt sikkert vil være stor efterspørgsel 
på, da padeltennis er en idrætsgren i stor vækst, og i flere klubber er der venteliste for at blive medlem. Ud 
over medlemskab, der giver adgang til et ubegrænset antal spilletimer, vil der også blive mulighed for at 
købe enkelttimer som ”Pay and play”.

- Med etableringen af de to padeltennisbaner er det første gang, at der nu kan tilbydes at spille padeltennis 
øst for søerne, men vi vil også meget gerne have medlemmer fra resten af Viborg by og omegn, siger 
formand for Overlund Tennisklub Henrik Sommer.

Klubben kan tilbyde en enestående foreningsramme, hvor man efter spil kan sætte sig på den dejlige 
terrasse uden for klubhuset med udsigt til både tennis- og padeltennisbaner, mens man kan nyde en 
sodavand eller øl sammen med spillerne og andre medlemmer. 

Information om, hvornår der åbnes for at kunne tegne medlemskab, vil komme på hjemmesider, Facebook 
og i aviser.

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

Søren Jensen
Hougaard

7624 9716

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

Karina Graakjær
Pedersen

7624 9709
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Han når lige akkurat at ”fejre kobberbryllup” med Lyngens Børnehus, men så er det til gengæld også snart 
slut.

Efter godt 12 spændende arbejdsår som institutionsleder i Houlkær træder 67-årige Evan Mark ved udgan-
gen af april ind i pensionisttilværelsen og ser nu i stedet frem til at kunne tilbringe mere tid i selskab med 
sine egne to børnebørn – og sammen med jævnaldrende på golfbanen.

Inden han for sidste gang lukker lågen på Hedelyngen bag sig, har Evan Mark dog en klar ambition om, at 
han forhåbentlig – i al stilfærdighed og qua sin erfaring - kan være med til at bane vejen for sin efterfølger. 
I tæt samspil med den nyansatte dagtilbudsleder i området.
- Det er noget, der er meget magtpåliggende for mig: At den kommende leder virkelig forstår, hvilket unikt 
og fantastisk sted Lyngens Børnehus er.

Et fantastisk sted med 
en unik kultur
Når april bliver til maj, takker Evan Mark af som leder af Lyngens Børnehus i Houlkær. Inden da 
håber han stærkt på at kunne være med til at bære institutionens særlige traditioner videre til sin 
efterfølger.

Af Kim Juhl Andersen

Faglighed, nærvær, anerkendelse og samarbejde står der blandt andet på planchen, 
som Evan Mark dagligt har udsigt til fra sin plads på lederkontoret i Lyngens Børnehus.

AKTUELT I OMRÅDET
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- Lyngens Børnehus er i mange henseender en ganske almindelig børneinstitution, men det har traditionelt 
også altid været en institution præget af stor mangfoldighed – og en helt særlig kultur. De udfordringer, som 
det ind imellem giver, skal man som ny leder kunne lide – og være parat til at tackle, påpeger Evan Mark.

Fra Hedely til ”Løvehulen” 
Da Evan Mark selv i sin tid blev ansat som leder, var de to tidligere, selvejende institutioner, Hedely og 
Hobbitten, netop blevet slået sammen til én ledelsesmæssig enhed under navnet ”Lyngens Børnehuse”.

Evan Mark er i dag ikke bleg for at erkende, at det ikke var nogen helt ukompliceret proces at føre denne 
fusion ud i livet, men problemerne løste i nogen grad sig selv i takt med, at børneårgangene i Houlkær 
skrumpede, og de seneste syv år har det tidligere ”Hedely” udelukkende fungeret som fast, daglig base for 
før-skolebørnene i dét, der nu blot hedder ”Lyngens Børnehus”.
- Den omlægning er der i mine øjne kommet rigtig meget godt ud af. Alle børn i institutionen møder nu ind 
det samme sted om morgenen. De store børn, ”løvetænderne”, har fået deres egen lille ”løvehule”, hvor de 
sammen med pædagogerne kan forberede sig på overgangen til skolen. Og hvert år, når et nyt hold starter 
i ”Løvehulen”, tager pædagoger og børn på et to dages lejrophold på naturskolen i Hald, hvor de sammen 
laver forskellige naturaktiviteter.
- Det er en fælles oplevelse, der erfaringsmæssigt er med til at skabe et rigtig godt sammenhold i ”Løve-
hulen”. Samtidig med at der også opstår nye venskaber, som børnene kan trække på sidenhen, fremhæver 
Evan Mark.

Længe leve mangfoldigheden
En og anden institutionsleder kunne måske nok få nervøse trækninger ved tanken om at skulle favne 30 
vuggestue- og 84 børnehavebørn fordelt på 16-17 forskellige nationaliteter, men sådan har de aldrig set på 

De seneste to-tre års bøvl med corona har ikke kun haft negative bivirkninger. I Lyngens Børnehus i 
Houlkær har pandemien således været med til at fremskynde opførelsen af et udendørs madpakkehus, 
som institutionen efterfølgende har haft stor fornøjelse af, konstaterer leder Evan Mark.
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dét i Lyngens Børnehus. Her er mangfoldigheden traditionelt altid blevet betragtet som et plus.
- Og heldigvis kan vi da også konstatere, at mange forældre i området vælger os til. Netop på grund af 
mangfoldigheden, konstaterer Evan Mark.

Om frikadellerne er lavet af den ene eller den anden slags fars, har således aldrig været et tema i Lyngens 
Børnehus. Ligesom det for eksempel heller ikke problematiseres, hvis et barn på grund af glutenallergi får 
serveret særlig kost ved middagsbordet.

Til gengæld lægges der i dagligdagen stor vægt på, at alle børn får lært at tale dansk, så der ad den vej 
bliver skabt en fælles platform for interaktion – og banet vej for gode venskaber på tværs af børnenes 
nationale og kulturelle baggrund.
- Det er bare så dejligt at se, når det lykkes, bemærker Evan Mark.

Mere end bare børnepasning
Helt undgås kan det dog ikke, at sproget kommer til at skabe forbistringer i en institution, hvor over 40 
procent af børnene i øjeblikket har anden baggrund end dansk.
Udfordringerne er typisk størst i forhold til forældrene, der ofte kæmper noget hårdere med de danske 
gloser, end børnene gør. Ikke sjældent må de ty til pædagogerne i Lyngens Børnehus, når der er indløbet 
et nyt uforståeligt brev fra kommunen – eller når børnene eksempelvis bliver indkaldt til undersøgelse hos 
tandlægen.
- Og her nytter det ikke bare, at vi som institution melder hus forbi. For at tilgodese børnene må vi som-
metider også være parate til at bistå med dagligdags problemer af mere generel karakter. Det har gennem 
alle årene været en del af kulturen i Lyngens Børnehus, og den del er personalet også nødt til at have flair 
for, betoner Evan Mark.

Efter 12 1/2 år som leder af Lyngens Børnehus i Houlkær lukker Evan Mark ved udgangen af 
april lågen til institutionen bag sig for sidste gang. Inden da har han et stærkt ønske om at 
kunne være med til at klæde sin efterfølger rigtig godt på til at kunne overtage lederjobbet. 
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Han fremhæver i samme åndedrag institutionens gode samarbejde med de lokale bydelsmødre, som ofte 
er dem, der må træde til, hvis sprogbarriererne ikke bare lige lader sig overvinde på stedet.

Et afsluttet kapitel
Indimellem kan Evan Mark godt tvivle på, om man nu også i omverdenen og ”højere oppe i systemet” 
har blik for den særlige kultur, der gennem årene er opbygget i Lyngens Børnehus – og det store arbejde, 
institutionen i hverdagen udfører i mangfoldighedens tjeneste.

Derfor har han også lovet sig selv, at han i de kommende måneder vil gøre, hvad han kan for at klæde 
efterfølgeren solidt på til at kunne løfte opgaven.
- Inden jeg blev ansat i december 2010, havde der på 10 år været 10 forskellige ledere i det daværende 
Hobbitten. Sådan et gennemtræk synes jeg helt ærligt ikke, institutionen har fortjent, erklærer den afgå-
ende institutionsleder.

Til gengæld garanterer han så også, at han nok skal lade være med at blande sig, når først han én gang 
har lukket lågen på Hedelyngen bag sig.
- Dét kommer der erfaringsmæssigt sjældent noget godt ud af. Er jeg først ude ad døren, så er Lyngens 
Børnehus et afsluttet kapitel for mit vedkommende, forsikrer Evan Mark. 
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Arts-ambassade  
i aktivitetshuset
Er du klar til et eventyr? Så kom og vær med i Arternes Viborgs nye artsambassade i aktivitetshuset! 
Kom og mød artsambassadørerne, når de tager dig med på en rejse set gennem de udvalgte arters øjne 
og deler deres viden om, hvordan vi bedre kan beskytte arterne og biodiversiteten omkring os. Der er 
også plads til, at du kan blive ambassadør for en art i lokalområdet, hvis du får lyst.
Den første onsdag i hver måned, klokken 19-21, står Bodil og Marie klar til at byde dig velkommen. Og 
hvis du har spørgsmål om artsambassaden, så svarer vi gerne. Tilmelding er ikke nødvendig, bare kig 
ind!

Det er gratis at være med, og til hvert møde har vi: 
• Dagens billede og spørgsmål, til debat og eftertanke. 
• Kaffe, te, saftevand og snacks.
• Noget spændende på programmet! 

Program: 
Onsdag d. 1. februar, kl. 19-21: 
Emner fra FN’s Verdensmål: Bæredygtig energi – Lær om solceller, gas fra lossepladser m.m.

Onsdag d. 1. marts, kl. 19-21: 
Emner fra FN’s Verdensmål: Bæredygtige byer og lokalsamfund. Vi kigger på både ind- og udland, for 
at lære nyt!

Onsdag d. 12. april (efter påskeferien), kl. 19-21: 
Vi planlægger en udflugt. Vær med til at vælge emne, sted o.s.v.

Onsdag d. 3. maj, kl. 19-21: 
Vi kigger på små Citizen Science-projekter. Vi sporer os ind på, hvilke projekter vi brænder for og sætter 
dem i gang med det samme!  

Onsdag d. 7. juni, kl. 19-21: 
Vi fortsætter vores Citizen Science-projekt. Vi hjælper hinanden og evaluerer. 

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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Nyt fra Houlkærskolen 
2023 er skudt i gang – også på Houlkærskolen, hvor det nye år tegner til at blive et meget spæn-
dende år med forskellige lokale projekter på Houlkærskolen og i fællesskab med Overlund Skole 
og Møllehøjskolen.

NYT ”BEVÆGELSESCENTRUM”  
i HOULKÆR
For præcist ét år siden løftede jeg sløret for projektet ”Bevægelsescentrum Houlkær”, der er et samarbejde 
mellem Houlkærskolen, Houlkærhallen og Viborg Gymnasium, og som har ambitionen om at åbne området 
op mellem netop skolen, hallen og gymnasiet, så det bliver mere sammenhængende, mere tilgængeligt, 
mere aktivitetsskabende og mere tryghedsskabende. 

Efter vi i 2022 fik etableret en ny legeplads ved Kernehuset, fik fældet træer, ryddet buske samt fjernet en 
stor jordvold op mod hallen, så er vi nu klar til den næste spændende etape. Som der bliver redegjort for 
andetsteds her i bladet, så står multibanen og området omkring over for en ordentlig opgradering, ligesom 
der på arealet over mod gymnasiet bliver etableret et område med udendørs fitness. 

Vi glæder os rigtig meget til at se de næste projekter blive realiseret, men det stopper ikke her. Lige inden vi 
gik på juleferie, fik vi besked om, at Friluftsrådet har set positivt på vores ansøgning om tilskud til etablering 
af en ”sanse-have” på arealet over mod den gamle skoletandklinik/gymnastiksal, og at man i 2023 støtter 
projektet med små 100.000 kroner. 

Af Jens Johansen, skoleleder på Houlkærskolen

Lille træningsområde placeret tæt på stien.  
Her kan man lave fysiske øvelser med kroppen 
som vægt og få lagt styrke på sin løbetur
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Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi forhåbentlig engang op mod sommerferien kan lave en officiel indviel-
se af området, som til den tid vil være blevet løftet med cirka 1.300.000 kroner i alt de seneste to år. Man 
kan meget alene – men i Houlkær kan vi meget mere sammen!

FREMTIDENS SKOLEFÆLLESKABER
Hvor der igennem 2021 og 2022 kørte en proces og debat omkring ”Fremtidens skole” i Viborg Kommune, 
så er der i 2023 lagt op til handling på kommunens skoler. 

Lige før julen blev der i byrådet besluttet både en fremtidig skolestruktur og en ny økonomisk tildeling til 
skolerne. Hvad angår førstnævnte, så er det væsentligste element for Houlkærskolens vedkommende de 
nye skolefællesskaber, som jeg nok uden at fornærme nogen kan betegne som den største åbenbaring i 
den nye skolestruktur. 

Alle kommunens skoler er nu en del af skolefællesskaber med andre skoler. For Houlkærskolens ved-
kommende betyder det, at vi i fremtiden kommer til at være i skolefællesskab med Overlund Skole og 
Møllehøjskolen. 

I hele processen omkring og op til beslutningen om fremtidens skolevæsen i Viborg Kommune har der 
været skrevet og debatteret meget omkring begrebet ”klasseoptimering” og dermed udsigten til, at elever 
skulle kunne ”flyttes” mellem skolerne, så bedre klassenormeringen kunne opnås.

Dette bliver dog ikke en præmis for det kommende skolefællesskab, som Houlkærskolen bliver en del af. 
Så bare lige for god ordens skyld - jeg har nemlig allerede fået spørgsmålet flere gange - så kommer vores 
deltagelse i skolefællesskab med Overlund og Møllehøj IKKE til at handle om omfordeling af elever og 
klasseoptimeringer skolerne imellem. 

Vi er forsat selvstændige skoledistrikter med selvstændige ledelser og bestyrelser, og ingen elever fra 
Houlkær kommer til at blive omfordelt til hverken Overlund eller Møllehøj, eller omvendt for den sags skyld, 
under påskud af at ville klasseoptimere. Vi har på alle tre skoler elever nok til at danne bæredygtige klasser 
– både pædagogisk og økonomisk.

Nu skal vi i første halvår af 2023 finde et fælles fundament for skolefællesskabet, men jeg forudser, at vi 
får et konstruktivt og frugtbart samarbejde omkring den fælles pædagogiske praksis og udvikling generelt 
- samt i den fælles opgave omkring det mere specialiserede skoletilbud, så flest muligt af vores elever kan 
få et passende skoletilbud umiddelbart tæt på, hvor de bor, har deres venner og har deres fritidsinteresser.
Det bliver en spændende proces, som vi går ind i, og vi vil gå konstruktivt til værks i det nye samarbejde i 
skolefællesskabet ”øst for søerne”. 
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Nu sker der noget, viser pylonen ved Randersvej. Ikke kun HS Byg, 
men også andre virksomheder er rykket ind i det gamle XL Byg, og 
flere er på vej. Foto: Louis Schmidt-Lund.

42
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Det er egentlig tankevækkende, hvor kort tid siden det er, at HS Tømrer- og Snedkerfirma dominerede med 
sine røde bygninger i den store rundkørsel ved Randersvej-Houlkærvej. 

Det var i april 2019, Henrik Søgaard rykkede ud for at give plads til Lidls byggeri på grunden.

Han havde dog allerede en langsigtet plan for sin virksomhed. Den skulle flytte lidt længere ud på Rander-
svej, i XL Bygs bygninger. Dem havde han allerede en aftale om at købe, for XL Byg ville gerne flytte i nyt 
på den anden side af Randersvej i Overlund Bydelscenter.

Det trak dog noget ud med at få de planer på plads hos Viborg Kommune, så Henrik Søgaards virksomhed 
blev spredt ud på flere adresser. Dels i den tidligere trailerudlejning ved XL Byg, dels i et hjørne af XL Byg 
til administrationen, og så i lejede lokaler hos Viborg Renovation på Egelundvej langt mod vest.

I september 2022 blev Henrik Søgaard så at sige herre i eget hus, da XL Byg flyttede ud. Siden har han 
kunnet koncentrere sig om at samle alle aktiviteterne på Randersvej 65. 
- Så finder man ud af, hvor mange ting man egentlig har af stilladser og skurvogne, så det pusler vi lige nu 
også med at få styr på, siger Henrik Søgaard.

I mellemtiden er der sket det, at tømrervirksomheden Madsen og Grangaard i Vejrumbro også er blevet en 
del af virksomheden, som også selv har skiftet navn til det mere mundrette HS Byg. Aktiviteterne i Vejrum-
bro rykker nu også til Overlund, hvor der i alt er 50 ansatte. 
- Vi bruger frem til februar på at tømme alle de øvrige adresser, og fra februar skal vi gerne have indrettet 
vores egen administration i nye lokaler. Frem mod den 1. marts skal vi have indrettet vores værksted, og så 
er det ellers en tilpasningstid, hvor vi får styr på en hal med materiel og vores køretøjer. 
- Vi får også plads til en malerafdeling, da vi siden sommeren 2022 har fået tilknyttet en tidligere maler-
mester, fortæller Henrik Søgaard.

Udtynding i alt det samlede materiel betyder ikke, at alt kasseres. Der kan være en del håndværker-nostalgi 
i at gemme gamle værktøjer, og Henrik Søgaard pusler med tanken om, om han ikke kan finde et hjørne 
til en lille historisk udstilling.

HS Byg er i gang  
med at indrette sig
Siden XL Byg flyttede til nyt på den anden side af Randersvej, har Henrik Søgaard så småt samlet 
sine egne aktiviteter og givet plads til andre.

Af Louis Schmidt-Lund
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En drøm kan opfyldes
Da Henrik Søgaard besluttede at sælge til Lidl, holdt han stædigt fast i, at hans virksomhed skulle blive øst 
for søerne. 

Viborg Kommune kunne kun tilbyde alternative placeringer i industrikvarterer mod vest, og derfor blev 
aftalen med XL Byg også starten på en drøm for Henrik Søgaard.
- Der er langt mere plads i det gamle XL Byg, end vi selv skal bruge. Mit håb var, at vi kunne tilbyde andre 
erhverv at rykke ind, så vi kunne bevare forskellige erhverv i denne del af byen, også til gavn for de unge 
mennesker, siger Henrik Søgaard.

Og han er allerede godt i gang med at få lejere. Et par af dem er han selv medejer af. Det gælder Jydsk 
Isoleringsteknik, som hans bror Bo Søgaard driver i det daglige, samt Qport, som fulgte med fra Madsen 
og Grangaard. 

Det er en handelsvirksomhed, som får plads til udstilling i en hal.

En tidligere ansat, Christian Mortensen, rykker også ind med en virksomhed for hospitalsudstyr. Det er den 
Randers-baserede familievirksomhed Henning Mortensen, men da Christian Mortensen er bosat i Viborg, 
flytter han kontor og lager ind hos HS Byg.
- En del har fundet ud af, at vi faktisk er de eneste med god plads i denne del af byen, og vi har fået flere 
henvendelser. Nu skal jeg også lige tænke mig om, så vi ikke begrænser os selv, siger Henrik Søgaard.

Chefen sidder jo i hjørnekontoret, hedder det sig. Frem til februar 
sidder Henrik Søgaard nærmere i et hjørne af det kontor, som har 
været midlertidigt i et par år. Foto: Louis Schmidt-Lund.
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En af dem, som er sluppet ind, er Bisgaards Vinhandel i Overlund Bydelscenter, som har fået plads til lidt 
lager, og Henrik Søgaard har også på den front fået flere henvendelser fra private. Dem mener han godt at 
kunne finde plads til, så der skal indrettes privat opbevaring i en af hallerne.

Det bliver også den eneste af sin slags øst for søerne, hvor tanken er, at private kan leje seks til 12 kva-
dratmeter alt efter behov.

Lige nu er der rigtig mange bolde i luften hos HS Byg, så det er helt forståeligt, når Henrik Søgaard sam-
menfatter det således:
- Jeg glæder mig, til vi er ude af første kvartal i 2023, når det hele er på plads.

Der bliver i de nærmeste måneder 
hektisk aktivitet med at indrette de 
forskellige haller til flere formål. Indtil 
videre er kun skiltet til en ny  
administration for HS Byg på plads, 
men fra februar forventer Henrik 
Søgaard, at de 13 ansatte i den 
afdeling kan rykke i nyt. Foto: Louis 
Schmidt-Lund.

En af de nye hos HS Byg er Jydsk 
Isoleringsteknik, og det bliver lidt i 

familien, da bror Bo Søgaard (til højre) 
ejer sammen med Henrik Søgaard. 

Foto: Louis Schmidt-Lund.



46

Affald smidt i naturen er trist. Det ødelægger 
vores naturoplevelser, er skadeligt for miljøet og 
indeholder værdifulde ressourcer, vi kunne have 
brugt igen.

Derfor er Initiativgruppen Houlkær igen i år til- 
meldt til Dansk Naturfredningsforenings affald-
sindsamling, så vi kan få fjernet det værste svi-
neri langs veje og stier, samt i de grønne områ-
der, inden det hele igen begynder at gro for alvor.

I år er det lørdag den 25. marts kl. 13-16.
Bare mød op i tidsrummet ved aktivitetshuset 
ved Houlkærvænget, Odshøjvej 2b, så du kan 
være tilbage inden kl. 16 - så får du en rute.
Efter indsatsen er der forfriskninger i aktivitets-
huset: Kaffe og kage, saftevand m.m.

Fokus i 2023:  
Engangsemballage
Der sættes igen i år fokus på engangsemballage. Til affaldsindsamlingen i 2022 samlede vi i alt 350.000 
stykker engangsemballage ind. Det er den type affald, der uden sammenligning findes mest af. Og det er 
der en god grund til. 

Brug af emballagemængder er steget med over 30 % over den senest opgjorte femårs-periode. Og frem-
adrettet ser det desværre ud til kun at gå den forkerte vej. Vi køber mere og mere takeaway – og meget af 
den emballage ender i vores natur og havmiljø. 

Affaldsindsamling  
i Houlkær 2023
Af Ole Nørgaard, Initiativgruppen Houlkær

AKTUELT I OMRÅDET
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Emballagen er ofte produceret af plastik, som er et stort problem for vores klima, da det udleder CO2 i 
forbindelse med produktion og forbrænding.

Efter affaldsindsamlingen i 2022 blev arrangørerne spurgt, hvad der motiverer dem til at holde en indsam-
ling. Næsten 90% sagde, at de ville rydde op i lokalområdet, mens næsten 70% sagde, at de ville skabe 
fokus på affaldsproblemet. Det understøtter vi med de budskaber, vi arbejder med til affaldsindsamlingen 
2023. 

Et par gode råd til, hvad vi selv kan gøre  
for at nedbringe engangsemballage:
• Efterspørge emballage, som bruges igen og igen, fx når I handler ind online
• Tag termokopper med på turen, hvis I skal have en kop kaffe, te eller måske varm kakao i løbet af dagen
• Tag drikkedunke med til jeres vand
• Handl i løsmarkeder eller i den lokale gårdbutik, når det er muligt
• Køb genbrug, når det er muligt
• Brug et genbrugsnet når du handler

Hvert år deltager danskerne i en fælles indsats for en renere og smukkere natur og et bedre miljø. 
I 2022 deltog 204.000 danskere, som samlede 
97 ton affald, blandt andet 350.000 stykker en-
gangsemballage.

Hvis du ikke kan være med den dag, så husk, at 
når du bevæger dig rundt i Houlkær, så kan du 
altid tage en pose med og samle det op, som du 
ser på din vej. 
Og gør nu en god gerning ved at undgå at ”tabe” 
noget.

Vil du vide mere: 
https://www.affaldsindsamlingen.dk

AKTUELT I OMRÅDET
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Nissetog og nissepas
Med et ønske om at skabe juleoplevelser til børnefamilierne i Houlkærvænget og at tilbyde en større tilgæn-
gelighed til juleaktiviteten Nissepas i centrum af Viborg blev ideen om en fælles transport fra Houlkærvæn-
get til Nytorv skabt. 

Med økonomisk finansiering fra bestyrelsen i Houlkærvænget, forebyggelsesteamet og Boligselskabernes 
Fællessekretariat blev det muligt at booke Folkebladstoget til en tur lørdag den 10. december.

Dette blev en udpræget succes - hvilket kom til udtryk i et helt fyldt tog og en dag med julestemning, smil 
og fællesskab. 

Der var gang i den i 
Houlkærvænget i den 
søde juletid
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Juleskattejagt
For at tilbyde en aktivitet i skolernes juleferie i 
Houlkærvænget kunne børnene fra den 22. til 
den 30. december gå på juleskattejagt. Her kun-
ne børnene ved hjælp af et juleskattekort finde 
spørgsmål fordelt på forskellige poster i området, 
som skulle besvares. 

Besvarelserne kunne den 30. december veksles 
til en præmie fra bestyrelsen i Houlkærvænget, 
hvilket formand Charlotte Lund stod for at forbe-
rede og udlevere. 

Hele 18 børn dukkede op med deres svar til 
præmieuddeling, hvilket må siges at være en flot 
deltagelse. Det giver bestemt blod på tanden til 
at gøre noget lignende igen næste år. 
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Nye og velkendte  
ansigter i  
fællessekretariatet
Det er blevet tid til at få ansigt, navn og oplysninger på nye såvel som velkendte medarbejdere i Bolig-
selskabernes Fællessekretariat. 

Vi arbejder alle på forskellig vis for Houlkærvængets beboere og er på forskellige tidspunkter i løbet af 
ugen til stede og tilgængelige på vores kontor på Houlkærvej 28 i kælderen (28’eren). Og vi tager meget 
gerne imod besøg, hvad enten du søger hjælp eller vil viderebringe en god idé. 

Britt Grønbech Hansen 
Tlf.nr: 6194 0443 
E-mail: bgh@fs-viborg.dk 

Boligsocial medarbejder  
med særligt fokus på  
børn og unges skole-  
og fritidsliv. 

Sofie Fiil Hjorth 
Tlf.nr: 2088 6820
E-mail: sfh@fs-viborg.dk 

Boligsocial medarbejder 
med særligt fokus på 
forældreskab, familieliv 
og naboskab.

Rami Melly 
Tlf.nr: 6194 0544 
E-mail: rm@fs-viborg.dk 

Boligsocial medarbejder 
med særligt fokus på 
hverdagsrådgivning og 
hjælp til it.

Mariana Bello Elgaard
Tlf.nr: 6194 0542
E-mail: mbe@fs-viborg.dk

Projektmedarbejder med 
særligt fokus på at hjælpe 
voksne tættere på job og 
uddannelse via projekt 
Jobløft.
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Hver torsdag henter frivillige overskudsmad i supermarkeder og bagerbutikker – mad som ellers skulle 
smides ud.

Udvalget af varer varierer hver gang, men vi modtager oftest frugt, grøntsager, bagerbrød og pålæg.
Frugt og grønt fordeles på et langbord, hvor alle kan komme og fylde en pose med de ønskede varer. 
Derudover uddeler vi køle- og frostvarer.

Første gang koster en fyldt stofpose 20 kroner. Herefter er prisen 10 kroner, fordi du beholder stofposen 
og medbringer den hver gang. 

Tidspunkt: Hver torsdag kl. 16.30-17.00
Sted: Odshøjvej 76 i kælderen, 8800 Viborg 

Vil du hjælpe os med at mindske madspild?  
Vi søger frivillige chauffører, som vil hente overskudsmad i supermarkederne torsdage ved middagstid, og 
frivillige, som vil hjælpe os med at registrere og uddele madvarerne i tidsrummet kl. 14.30-17.00. 

Som frivillig skriver du dig på en vagtplan, og du kan derfor selv vælge dine vagter.  

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

For yderligere oplysninger kontakt frivillighedskoordinator i Kirkernes Sociale Arbejde:
Elise Secher, 50 51 52 63, kontakt.ksa@gmail.com

Madredderne i Houlkær 
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Velkommen til 

Forårsmarked i Houlkær Kirke 
Lørdag d. 25. marts kl. 9.15 –13 

 
 
 

 

HOULKÆR KIRKE
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Houlkær Kirke inviterer hele 
familien til forårsmarked! 

 
Forårsmarked er en fest for hele 

familien, hvor der er mulighed for 
lotteri, fiskedam, ansigtsmaling, 

loppemarked og køb af hjemmelavede 
ting hos vores nørkleklub, kagebod og 
dejligt hjemmelavet mad i vores café.  
Så kom og oplev en festlig dag med et 
mylder af dejlige mennesker i kirkens 

lokaler. 
Al overskud fra salg går til godgørende 

formål, som kirken støtter. 
Vi glæder os til at se jer! 

HOULKÆR KIRKE
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Dagens program:  
 

kl. 9.15: Kirkens kor 
synger dagen ind. 
 
kl. 9.30: Morgenandagt 
i kirken  

 
Derefter åbner boderne og 
tombolaen, og caféen 
serverer formiddagskaffe 
 

 
kl. 11.15: Caféen serverer lune 
frokostretter 
 
kl. 13.00: 
Forårsmarkedet 
lukker 

 
  
 

HOULKÆR KIRKE
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Julehjælp
Tak for hjælp til julehjælp!
Før jul var vi i menighedsplejen noget betænkelige ved, hvordan det da skulle gå med julehjælpen i år - men 
I gjorde vores betænkelighed til skamme!

Vel kom der flere ansøgninger, og vel er priserne steget, men det er de frivilliges indsats og virksomheders, 
fondes og privates bidrag også - ingen nævnt og på den måde heller ingen glemt!

72 børnefamilier i Houlkær Sogn faldt inden for kriterierne for at få hjælp, og takket være jer kunne vi give 
dem gavekort til Rema 1000 for i alt 83.400 kroner.
Respekt, Houlkær!

Lotte Martin Jensen - formand

Gå for retten til mad
Grib muligheden for at handle på en af de værste sultkatastrofer nogensinde og bliv en del af løsningen på 
klimakrisens udfordringer. Bliv indsamler søndag den 12. marts 2023.

Tilmeld dig hos indsamlingsleder i Houlkær Sogn, Anne Verner Hansen på tlf. 61 67 33 49 eller på mail 
avh1110@gmail.com

Indsamlerne mødes i sognesalen til en sandwich og orientering umiddelbart efter gudstjenesten kl. 11.30. 
Og der er kaffe på kanden, når man vender tilbage fra sin rute!

Konfirmationer på store bededag
I skrivende stund er der endnu ikke vedtaget en sløjfning af store bededag som helligdag. Men derfor vil vi 
nu alligevel gerne berolige alle de kommende konfirmander og deres familier!

Her i Houlkær er den eneste planlagte konfirmationsdag, der falder på store bededag fredag d. 16. maj 
2025. Her vil der forsat være tilbud om konfirmation for dem, der gerne vil bibeholde den dag. For dem, der 
ønsker at flytte deres konfirmation, vil der være tilbud om konfirmation lørdag d. 17. maj.

Hvis helligdagen sløjfes, vil der fremover ikke længere blive planlagt konfirmationer på denne dag, natur-
ligvis!

Med venlig hilsen 
præsterne

Aktuelt fra Houlkær Kirke
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ARRANGEMENTER

SØNDAG D. 12. MARTS KL. 12.00 – 15.00
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS SOGNEINDSAMLING
Lige nu mærker vi alle sammen de stigende priser og den skyhøje 
inflation. Det går særligt ud over verdens fattigste lande. 345 mil-
lioner mennesker har lige nu akut brug for mad. Det tal var i 2019 
på 135 millioner – det vil sige en tredobling på bare tre år.
Behovet for hjælp har aldrig været større, og i Folkekirkens Nød-
hjælp kæmper vi hver eneste dag for at stoppe den galopperende 
sultkatastrofe.
Det gør vi igennem akutte indsatser og langsigtede løsninger, for begge dele skal til, hvis millioner af 
mennesker ikke skal dø af sult.
Derfor uddeler vi både nødhjælp, som redder liv her og nu, og sørger samtidig for, at familier og samfund 
står stærkere over for klimaforandringer, krige og konflikter. Det sker ved at gøre udsatte områder selvfor-
synende med fødevarer og skabe muligheder for at tjene penge.
Det kan være uddeling af kontanter, så familier kan købe mad og vand. Det kan være såsæd til nye af-
grøder, der kan overleve i lange perioder uden vand. Det kan være opsamlingssøer og vandingsanlæg, så 
høsten ikke går tabt.

TORSDAG D. 16. MARTS KL. 14.30
SOGNEEFTERMIDDAG
Kunst, der vil noget!
Pastor emeritus, kunstformidler og ejer af galleriet Kunstformidlingen.dk i Holstebro, Søren Nielsen, for-
tæller på sin helt egen subjektive måde om sin glæde ved kunst og præsenterer en række kunstnere og 
kunstværker, han finder fantastiske og lægger op til samtale om kunst, kirke og kristendom.

TORSDAG D. 6. APRIL KL. 17.30
SKÆRTORSDAGSMÅLTID
Skærtorsdag spiste Jesus sit sidste måltid sammen med sine di-
sciple og indstiftede dermed nadveren. Den aften er derfor mål-
tids- og fællesskabets aften. Det vil vi markere i Houlkær Kirke ved 
at indbyde til fællesspisning i kirkens sognelokaler. Efter spisningen 
vil vi fortsætte ind i kirken til skærtorsdagsgudstjeneste kl. 19.30. 
Der er tilmelding til spisningen senest onsdag d. 29. marts, og 
maden koster 50 kr. pr person.
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TORSDAG D. 27. APRIL KL. 14.30
SOGNEEFTERMIDDAG
Pilgrimspræst i Viborg Stift, Christian Kjær Bjerre, vil holde et foredrag om bibelmeditation på pilgrimsvan-
dringer, dels ud fra egne praktiske erfaringer og dels ud fra teoretisk arbejde på området, herunder udar-
bejdelse af en større opgave, der netop hedder: ”Åndelig dannelse til fods”.

TORSDAG D. 4. MAJ KL. 19.30
VARME HVEDER
Aftenen før store bededag er der tradition for varme hveder. Og 
den chance for hyggeligt samvær vil vi ikke lade gå fra os! Så 
velkommen til hveder, kaffe, sang og fællesskab i kirkens sogne-
lokaler.

KONCERTER

SØNDAG D. 19. FEBRUAR 2023 KL. 19.30
KONCERT MED STRYGERENSEMBLET DUEN
Dejlig engelsk strygermusik opført af Duen - Det danske Ungdom-
sensemble, der er et strygerensemble bestående af mellem 15-25 
af landets dygtigste strygere i alderen 17-27 år. Ensemblet har 
særligt igennem de sidste år markeret sig som et unikt talentud-
viklingsforum og en højt respekteret spiller på den klassiske mu-
sikscene. Til koncerten vil man bl.a. kunne høre en fantasi over 
”Greensleeves” af Vaughan Williams og musik af Edward Elgar og 
Henry Purcell. Dirigent er Morten Ryelund.
Entré: 50 kr. (Unge under 25: 25 kr.)

TORSDAG D. 30. MARTS 2023 KL. 19.30
PÅSKEOPTAKT MED JOHANNESPASSIONEN
Med et uddrag af den medrivende musik i J.S. Bachs Johanne-
spassion vil lidelseshistorien blive fortalt gennem vekslen mellem 
musik og læsninger. Man kan høre skønne solo-arier og prægtige 
korstykker. Medvirkende er: sopran Marianne Heuer, alt Gertrud 
Lei, tenor Jens Olav Heckmann, bas Søren Ohlsen, et sammensat 
lille orkester, vokalensemblet ViVe og dirigent Maja Simonsen. Li-
turg Kristine Jersin.
Entre: 50 kr. (Unge under 25: 25 kr.)
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SØNDAG D. 23. APRIL 2023 KL. 19.30 
NICK CAVE UNCOVER
En koncert, der hylder den australske multikunstner og hans band 
The Bad Seeds.
Her er der mulighed for at stifte bekendtskab med en af nutidens 
største musikere Nick Cave og hans smukke og bevægende musik. 
Nick Caves musik tager ofte udgangspunkt i det almenmenne-
skelige og sårbare og stiller spørgsmålstegn ved vores eksistens, 
samtidig med at det religiøse sprog ligger som en undertone i hans 
numre. Det er opløftende musik, der er rørende og vedkommende. En sand fryd for øret.
Line Mortensen, sang, Johanne Andersson, cello, Jesper Bang Pedersen, kontrabas og Niels Ole Søren-
sen, klaver, vil fortolke nogle af de mest kendte og smukkeste Nick Cave numre.
Musikken er for alle. Både dem som elsker Nick Cave og dem, som ikke kender ham – endnu.
Entré: 50 kr. (Unge under 25: 25 kr.)

SÆT KRYDS I KALENDEREN:
ONSDAG D. 24. MAJ 2023 KL. 19.30
Festlig forårskoncert med kirkens kor
Fri entré

FASTE BEGIVENHEDER

BABYSALMESANG
Babysalmesang er for babyer fra ca. 2 til ca. 9 måneder og deres forældre. De ca. 40 minutter går med 
sange og salmer. Vi ser på sæbebobler, danser og gynger i tæpper m. m., så børnenes sanser bliver stimu-
leret på mange forskellige måder. Efterfølgende er der kaffe og brød til dem, der har tid og lyst.  Tilmelding 
til Hanne Flyvholm 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk. Det koster ikke noget at deltage. Der er 
babysalmesang hver torsdag kl. 10.45, dog ikke i skolernes ferie.

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.
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SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Spaghettigudstjeneste er en lille gudstjeneste i børnehøjde rettet mod børn i børnehavealderen og deres 
familier. Vi synger, hører historie, beder fadervor og danser. 
Gudstjenesten varer ca. 20 min., 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: d. 22. februar, 29. marts, 26. april, 31. maj

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 d. 14. marts og d. 11. april. Tilmelding til sognemed-
hjælper Hanne Flyvholm senest dagen før på 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk.

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

ÅBEN FAMILIE 
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 den 17. februar, 3., 17. og 31. marts, 14. og 28. april, 12. og 26. maj.

NØRKLEKLUBBEN 
Hver anden fredag i lige uger mødes nørkleklubben kl. 10.30, hvor der laves håndarbejdsaktiviteter. Pro-
dukterne sælges bl.a. til vores adventsfest og forårsmarkedet. Overskuddet går til julehjælp i Houlkær, 
støtte til Kirkens Korshærs varmestue, Mor-barn centret i Bohong og De grønne pigespejdere i Houlkær. 
Vi mangler flere ”nørklere”, så kom endelig hvis du har tid og lyst. Der er fortsat stor brug for os og de 
penge, vi kan få ind ved salget af de fremstillede produkter. Velkommen!
                                                                                                                                                  
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 følgende tirsdage: d. 14. og 28 februar. D. 14. og 28. 
marts. D. 11. og 25. april. D. 9. og 23. maj.
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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 almin-
delig torsdag kl. 17.00, så kom forbi kirken til en lille stille gudstje-
neste. 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 foråret: 9. marts, 13. april og 11. maj

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

TRÆLAST - BYGGECENTER - PROFFCENTER
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12. februar 10.30 Seksagesima  Kristine Jersin
19. februar 10.30 Fastelavnsgudstjeneste Lotte Martin Jensen
26. februar 10.30 1. s. i fasten  Lotte Martin Jen-
sen/
Kristine Jersin

5. marts 10.30 2.s. i fasten  Kristine Jersin
 16.30 Gudstjeneste på engelsk Kristine Jersin
12. marts 10.30 3. s. i fasten  Kristine Jersin
19. marts 10.30 Midfaste  Lotte Martin Jensen
26. marts 10.30 Mariæ bebudelse Steen Andreassen

2. april 10.30 Palmesøndag Lotte Martin Jensen
 16.30 Gudstjeneste på engelsk Kristine Jersin
6. april 19.30 Skærtorsdag  Kristine Jersin
7. april 10.30 Langfredag  Kristine Jersin
9. april 10.30 Påskedag  Kristine Jersin
10. april 10.30 2. påskedag  Lotte Martin Jensen
16. april 10.30 1. s.e. påske  Kristine Jersin
23. april 10.30 2. s.e. påske  Kristine Jersin
30. april 10.30 3. s.e. påske  Lotte Martin Jensen

5. maj   Konfirmationer
6. maj   Konfirmationer
7. maj 10.30 4. s.e. påske  Steen Andreassen
14. maj 10.30 5. s.e. påske  Kristine Jersin
 16.30 Gudstjeneste på engelsk Kristine Jersin
18. maj 10.30 Kristi himmelfart Lotte Martin Jensen
21. maj 10.30 6. s.e. påske  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
Vakant

Kirketjenerassistent Lisbeth Sørensen
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…
19. februar 19.30 Koncert med DUEN Houlkær Kirke

12. marts 12.00 Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp Houlkær Kirke

16. marts 14.30 Sogneeftermiddag Houlkær Kirke

25. marts 13.00 Affaldsindsamling 
Aktivitetshuset, 
Odshøjvej

25. marts 9.15 Forårsmarked Houlkær Kirke

30. marts 19.30 Påskeoptaktskoncert Houlkær Kirke

6. april 17.30 Skærtorsdagsmåltid Houlkær Kirke

23. april 19.30 Koncert ”Nick Cave Uncover” Houlkær Kirke

27. april 14.30 Sogneeftermiddag Houlkær Kirke

4. maj 19.30 Varme hveder Houlkær Kirke


