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INFO-DAG FOR ÅRGANG 13

Tiden flyver. På Hoptrup Efterskole er man klar til at føre den 12. årgang op til
afsluttende prøver, og man har allerede budt velkommen til næste årgang på
en info dag. På Kontakten er vi meget glade samarbejdet med Efterskolen, der
hjælper med trykning og regnskab. Også derfor håber vi på mange flere infodage.

Hoptrup Sogns Lokalhistoriske Forening
arrangerer et besøg på Damgård Mølle
og Traktormuseum,
Foldingbrovej 6, 6230 Rødekro,
torsdag den 14. juni kl. 19.00.

Kom og deltag i en hyggelig aften med rundvisning på den gamle mølle og se det
fine traktormuseum.
Bagefter vil der blive serveret kaffe og vafler i møllens lokaler.
Pris kr. 75,00. Tilmelding senest den 12. juni 2018
Alle er velkommen, tilmelding kan ske til en af følgende:
Jørgen Hasberg
Mob: 41417886

Morten Busk
Mob: 30135674

Mail: jorgenhasberg@gmail.com Mail: kirkeby8@outlook.dk

Finn Ruwald Juhl
Mob: 21405935
Mail: fiju6100@gmail.com

Med venlig hilsen
Hoptrup Sogns Lokalhistoriske Forening

Jens Knudsen
Mob: 42197752
Mail: jens@kalmargaard.dk

DET VAR SÅ DEN SÆSON

Vi takker i HMIF’s gymnastik
gymnastik-afdeling for denne gang.
Det har været en dejlig sæson med rigtig mange gl
glade gymnaster og dansere.
Gymnastiksæsonen sluttede som vanligt med en ri
rigtig god forårsopvisning i Marstruphallen. Tak til alle
gymnaster, trænere og alle andre som var med.
Vi ser frem til mere gymnastik, dans - og som noget
nyt, også yoga efter sommeren.
Venlig hilsen Gymnastikudvalget.

Billeder fra gymnastikopvisningen

Fra gymnastikopvisningen

22.04.
25.04.
28.4.
02.05.
05.05.
08.05.
16.05.
30.05.
07.06.
12.06.
13.06.
16.06.
21.06.
23.06.
26.06.

DET SKER

Affalfdsindsamling – Diernæs sportsplads kl. 10.00
Folmer og Basserne i Pensionistklubben
Arbejdsdag HMIF kl. 9.00 – 14.00
Maj
Pensionistforeningen: Lottospil
Kræmmermarked i Diernæs 10.00 – 16.00
Koncert med Acavoca i kirken kl. 19.30
Pensionistforeningen: Udflugt til Søby Brunkulslejer
Staudeklub kl. 9.00
Juni
Fællesspisning i kirkehuset kl. 18.00 (se i Kirkekontakten)
Kontakten deadline
Pensionistforeningen: Grillfest
VM fodbold på storskærm: DK – Peru kl. 18.00
VM fodbold på storskærm: DK – Australien kl. 14.00
Sankt Hans Fest i Borgerhaven
VM fodbold på storskærm: DK – Frankrig kl. 16.00

NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN OG
PENSIONISTFORENINGEN.

Onsdag den 11. april var 36 samlet til
forårsfest i Pensionistforeningen. Det
blev en rigtig god eftermiddag med
god mad fra Søstjernen. Musikken
sørgede Per Rye Petersen for.
Tak til alle fremmødte.
Grillfest:
Onsdag den 13. juni er der grillfest kl.
17.00.
Pris: 150,00 kroner.
Tilmelding senest den 30. maj til:
Erna Bonde 74 56 81 63
Jette Lundsgaard 20 47 76 02
Tilmelding er bindende
Hilsen, bestyrelsen.

PROGRAM:
Alle arrangementer er kl. 14.00 på
Lillegård.
Kaffe ved samtlige møder er kr.
20.00.
Onsdag den 18. april: Lottospil.
Onsdag den 25. april underholder
Folmer og Basserne.
Onsdag den 2. maj: Lottospil.
Onsdag den 16. maj: Udflugt fra Lillegården til Søby brunkulslejer.
Pris: 200,00 kroner.
Tilmelding senest den 2. maj til:
Annalise Damm 74 57 54 55 eller 20
22 04 55
Annemarie Bosak 74 57 57 29.
Tilmelding er bindende.

Folmer og Basserne

Vi mødes igen den 17. april, hvor der
er tilmeldt 11 mænd og Harry Flebbe
vil fortælle om sin tur til Sydafrika og
vise billeder derfra.
Vi holder ferie frem til sidst i september. Vi håber, at rigtig mange vil
deltage i efteråret fra hele Hoptrup
kirkesogn, såvel unge som ældre til
hyggelig samvær. Vi mødes kl. 12.00
til en smørselv frokost, der er handlet ind.
Prisen er 50 kr. for mad og drikkevarer.
Der vil komme datoer for efteråret i
kontakten og på Facebook i august
måned.
I ønskes alle en god sommer
Torben Juhl

Herrefrokost
Efter, at det nye kirkehus er taget i
brug, er der kommet mange aktiviteter i gang.
En af dem er herrefrokost. Vi mødtes
første gang den 20. marts. Der kom 7
mænd til en rigtig hyggelig dag. Der
blev talt om alt, og den gamle præst
Chr. Prahl fortalte nogle røverhistorier om hans udsendelse med flyvevåbnet.

-

Kræmmer- loppe og plantemarked i Diernæs
Det foregår lørdag d. 5. maj fra kl. 10-16 på Diernæsvej 126.
Har du en kræmmer gemt i hjertet? En masse gamle ting på loftet? Trænger du
til at få ryddet op i kælderen? En spændende hobby, hvor du laver nogle sjove
ting, eller har du en masse stiklinger eller småplanter i haven, du gerne vil prøve at sælge????
Så kan du stadig nå at få en bod på marked i Diernæs. Det koster 50 kr.
Kontakt
Keld og Tove: 20 77 42 90, Mail: tove.roennow@bbsyd.dk
Kirsten: 74 57 56 22, mail: venbjerg@mail.dk
Vi ses til Marked i Diernæs

THE
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Skoleårets sidste store show, hvor eleverne
på Hoptrup Efterskole folder sig helt ud…
DANS
Danselinjen fyrer den af med
koreografier lavet af eleverne til
musik af Michael Jackson.

MUSICAL
Disney er omdrejningspunktet, når
musicallinjen går på scenen med sange
fra både de store klassikere og de
mindre kendte forestillinger.

TEATER
Teaterlinjen er på efter pausen. Med
elevproducerede dialoger sætter de
fokus på familiehistorier – i
bevidstheden om at høre til en
slægt.

MUSIK
Det bliver et festfyrværkeri af
underholdning når musiklinjen
slutter aftenen af med en lækker
cocktail af klassikere og nye hits.
Hele showet er pakket ind i lækkert lyd og lys – designet og
afviklet af vores scenetekniklinje

Tirsdag den 24. april kl. 19.00
Onsdag den 25. april kl. 19.00
Torsdag den 26. april kl. 19.00

Det er GRATIS, men
billetter skal
reserveres på
www.hoptrupefterskole.dk

KIRKEKONTAKT
HOPTRUP SOGN

APRIL – MAJ - JUNI
Torsdag den 19. april kl. 19.00 Brætspilsaften. Se omtale nedenfor.
Fredag den 20. april kl. 15.00 Fredags Drop’in. Se omtale nedenfor.
Søndag den 22. april kl. 10.30, 3. søndag efter påske
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Onsdag den 25. april kl. 9.00 Staudeklub
Vi mødes ved staudebedet! Vi luger og planter og drikker en kop kaffe.
Alle er velkommen til at være med, uanset hvor ’grønne’ fingrene er.
Onsdag den 25. april kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste. Se omtale nedenfor.
Fredag den 27. april, Store Bededag. Ingen gudstjeneste i Hoptrup.
Vi henviser til Vilstrup Kirke, hvor der er gudstjeneste kl. 10.30.
Søndag den 29. april kl. 10.30, 4. søndag efter påske
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Tirsdag den 1. maj kl. 19.30 Forårsmøde for Folkekirkens Mission
Se omtale nedenfor.
Fredag den 4. maj kl. 15.00 Fredags Drop’in. Se omtale nedenfor.
Søndag den 6. maj kl. 19.00, 5. søndag efter påske
Klavergudstjeneste ved Poul Martin Langdahl.
Mandag den 7. maj kl. 19.00 Læsecafé. Se omtale nedenfor.
Tirsdag den 8. maj kl. 19.30 Koncert med ACAVOCA. Se omtale nedenfor.

Torsdag den 10. maj kl. 10.30, Kristi himmelfarts dag
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Søndag den 13. maj kl. 10.30, 6. søndag efter påske
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Mandag den 14. maj kl. 19.00 Strikkecafé. Se omtale nedenfor.
Fredag den 18. maj kl. 15.00 Fredags Drop’in. Se omtale nedenfor.
Søndag den 20. maj kl. 10.30, Pinsedag
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Mandag den 21. maj kl. 11.00, 2. pinsedag: Friluftsgudstjeneste
for hele Haderslev Domprovsti ved Tørning Mølle. Se omtale nedenfor.
Søndag den 27. maj kl. 10.30, Trinitatis søndag
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Onsdag den 30. maj kl. 9.00 Staudeklub
Vi mødes ved staudebedet! Vi luger, beskærer og drikker en kop kaffe.
Alle er velkommen til at være med, uanset hvor ’grønne’ fingrene er.
Onsdag den 30. maj kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste. Se omtale nedenfor.
Fredag den 1. juni kl. 15.00 Fredags Drop’in. Se omtale nedenfor.
Søndag den 3. juni kl. 10.30, 1. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Torsdag den 7. juni kl. 18.00 Fællesspisning i Kirkehuset
Se omtale nedenfor.
Søndag den 10. juni kl. 10.30, 2. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Søndag den 17. juni kl. 10.30, 3. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.

Kalenderen for Hoptrup Kirke og Kirkehus fylder mere og mere med alle de
spændende initiativer der er taget til aktiviteter og fællesskaber. Og så er
der endda nogle faste ting, der ikke er nævnt. Nemlig, at der de onsdage
hvor der ikke er Spaghettigudstjeneste, der er der børneklubben Ulvetimen
og juniorklub i den gamle konfirmandstue.
Ulvetimen er kl. 16-17.15 og Juniorklubben er kl. 19-20.
_________________

BRÆTSPILSAFTEN
Torsdag den 19. april
kl. 18.30-21
Elsker du også et godt spil?
Altså sådan et gammeldags bræt-,
terning- eller kortspil?
Så har du nu chancen for at være med til et hyggeligt fællesskab med
andre spilleglade folk i alle aldre.
Kom til en uformel spilleaften i det nybyggede kirkehus ved siden af
kirken i Hoptrup torsdag d. 19. april kl. 18.30-21.
Der vil være masser af spil at vælge imellem, men du er også velkommen til
at medbringe dit eget yndlingsspil. Forhåbentligt kommer der en masse
mennesker, som du kan spille med.
Der vil være kaffe/te/saft og kage 
Tilmelding ikke nødvendig! Du dukker bare op!
Mvh ”brætspilsudvalget”
Dorthe Godbersen og Joan Hejsel
P.S. Kunne du tænke dig at bage en kage til begivenheden?
Så henvend dig til Joan Hejsel (61710411) senest 18/4.
_________________

Fredags drop-in i Kirkehuset
Den 1. og 3. fredag i måneden vil der være mulighed for at droppe ind i
Kirkehuset til en kop kaffe el.lign. mellem kl. 15 og 17.
Næste gang er fredag den 20. april, og igen den 4. maj. Der vil være kaffe på
kanden og mulighed for en uformel snak om vejr og vind eller det, der lige
rører sig. Alle er velkomne. Pris for kaffe/te og lidt spiseligt. 20 kr.

Spaghettigudstjeneste
Den sidste onsdag i måneden er der spaghettigudstjeneste.
Vi mødes i kirken til en kort børnegudstjeneste med fortælling,
sang, leg og bøn. Bagefter spiser vi sammen i Kirkehuset.
Voksne kr. 25,- børn gratis.
Tilmelding til spisning til: Poul Martin på SMS: 5116 8656.
_________________

Kirkehusets LÆSECAFÉ
Så er Kirkehusets Læsecafé sat i gang. Det er besluttet, at vi mødes den
første mandag i måneden kl. 19.00. Vi har valgt en bog, som vi skal læse
og snakke om. Fremover kan vi skiftes til at finde
titler, vi kan læse.
Du kan stadig nå at være med.
Foreløbig kontaktperson:
Else Due-Hansen.
Tlf. 20997403 eller elseogviggo@gmail.com
_________________

STRIKKECAFÉ
”De strikse” mødes den anden mandag i måneden kl. 19-21 i Kirkehuset.
Næste gang er mandag den 14. maj. Alle er velkomne, unge som gamle,
øvede som uøvede strikkere/hæklere.
Kom med dit håndarbejde, vi hygger sammen.
Spørgsmål og tilmelding til Karen Prahl
på mobil 21742579 eller fru.prahl@hotmail.com
Se under Aktiviteter på www.hoptrupkirke.dk
eller følg gruppen på facebook: ”Strikkecafe i Hoptrup”
_________________

STAUDEKLUB
Staudeklubben begynder igen onsdag den 25. april
kl. 9. Og 2. gang er onsdag den 30. maj.
Vi mødes ved staudebedet og ser om der er liv
i blomsterne. Bagefter drikker vi en kop kaffe,
inde eller ude, alt efter de vejrlig forhold.

Fællesspisning
Torsdag den 7. juni kl. 18.00
Den første fællesspisning var en stor
succes! 62 spiste sig mætte i hyggeligt
selskab torsdag den 5. april.
Først blev der sunget en forårssang fra
Højskolesangbogen og derefter var
menuen buffet med røget skinke, dertil
to forskellige salater og flødekartofler.
For at det ikke skulle være nok, så var
der endda også en lækker dessert med
på menuen denne hyggelige aften.
Kirkekontaktens udsendte medarbejde
har svært ved at referere alt hvad der
blev talt om ved bordene, men der var
gennemgående en ret god stemning!
Verdenssituationen fra nær til fjern blev
ordnet…
Det var hyggeligt! Vi gør det igen!
Kom og vær med! Alle er velkommen!
TORSDAG DEN 7. JUNI KL. 18.00.
Tilmelding er nødvendig, gerne senest
lørdag den 2. juni. Du tilmelder dig hos
dagens madhold, ring eller sms til
enten: Else og Benny Clausen på tlf:
2629 5948 Eller Mona og Johan
Kulmbach på tlf: 5052 0486.
Hvis du har brug for kørelejlighed, hvis
brug for at blive hentet, så giver du bare
besked om det ved tilmeldingen.
Hvis du ikke har mulighed for at forlade
din stue, kan du også få leveret en
portion mad hjem til dig selv.
Giv besked om det ved tilmeldingen.
Pris: Børn på 0-3 år er det gratis. Børn
på 3-12 år koster det kr. 25. og for
voksne koster det kr. 50.

Provstikomiteen for Folkekirkens Mission
i Haderslev Domprovsti
Tirsdag den 1. maj 2018 kl. 19.30 i Hoptrup Kirkehus
Ingrid Bjerre og Hanne Frøkjær-Jensen
fortæller om missionsprojektet, hvor sogne i Haderslev
Domprovsti støtter søndagsskoler i Armenien.
Hanne og Ingrid er begge engageret i Dansk
Armeniermission. De har besøgt Armenien og kirken
der flere gange. Kirken har ikke tradition for arbejde
med børn, men det laver de nu om på efter inspiration
fra Danmark. Hanne og Ingrid er begejstrede for de
nye søndagsskole initiativer, og det vil de fortælle om.
Dagorden for generalforsamlingen:
1. Formand Kirsten Münster aflægger beretning
2. Fremlæggelse af regnskab
3. Valg af forretningsudvalg
På valg er flg. som alle modtager genvalg:
Kurt Lange Petersen, Solveig Clausen og Chresten Friis.
4. Drøftelse af komiteens fremtidige virksomhed
5. Fastsættelse af årligt bidrag
6. Fremlæggelse af budget
7. Eventuelt

Alle er velkommen!
_________________

BABY SALME SANG
Går du med en tanke om at gå til babysalmesang med din baby? Og vil du
gerne have et hold i gang mens du er på barsel? Som noget helt nyt kan du
nu få direkte indflydelse på, hvornår der begynder hold i babysalmesang.
Hvis du kan samle tre mødre, så er I nok til, at vi kan gå i gang. Vi har hold
om fredagen fra klokken 10 til omkring 11.30. Vi er i Kirken og synger og
leger i en god halv time. Bagefter er der kaffe og te, mens vi hygger og
snakker. Hvis du er interesseret og I er tre der gerne vil i gang, så skriv eller
ring til organist Lone Skovgaard på 30484376, og så laver vi en aftale.

ACAVOCA giver koncert i Hoptrup Kirke
Tirsdag den 8. maj kl. 19.30

Vi glæder os over at kunne præsentere det Haderslev-baserede acapella-kor
Acavoca! Koret, der har et højt musikalsk niveau vil underholde med
acapellasange og enkelte sange med klaverledsagelse.
Efterfølgende inviteres alle til kaffe og lidt fællessang i Kirkehuset.
Koncerten er gratis. Kaffe med brød 20 kr.
_________________

Friluftsgudstjeneste for hele Haderslev Domprovsti
2. pinsedag, mandag den 21. maj kl. 11.00
Det foregår ned til dammen ved Tørning Mølle, så
man kan knap nok forestille sig noget mere
stemningsfuldt.
Gudstjenesten vil også i år være formet anderledes
end den højmesse, som vi kender fra vores
almindelige kirkerum. Vi vil tage afsæt i de rammer, som vi får givet ved
Tørning Mølle stilmæssigt, liturgisk og med sang ledsaget af et børnekor
med børn fra hele provstiet og alternativ gudstjenestemusik nede ved den
smukke Tørning Mølle.
Vi håber, at I alle kommer og fejrer den smukke pinse med hinanden ude i
det blå – og skulle vejret vise sig fra sin knap så forsommerlige side, så
finder vi ly og læ inden for i møllen. Så kom alligevel.

KIRKEBIL:
Kirkebilen er gratis, og den kan benyttes af alle, som ikke selv har
kørelejlighed til gudstjenesterne.
Kørslen skal bestilles senest dagen før gudstjenesten hos Haderslev Taxa på
tlf.: 70 10 75 00. Husk også at bestille hjemkørsel ved samme lejlighed.
_________________

SIDEN SIDST:
Begravede: John Christian Nissen, Diernæs. Hans Martin Rohde, Marstrup.
Døbte: Sascha Unjit Christiansen, Selbjerg 17, Hoptrup

Konfirmerede:

Søndag den 8. april blev de her skønne nogen konfirmeret
_________________

KIRKE KONTAKT:
Organist:

Graver:

Sognepræst:

Lone
Skovgaard
Tlf: 30 48 43 76

Søren Rod
Tlf.: 74 53 21 93
eller 23 26 63 48

Poul Martin Langdahl
Tlf.: 74 57 53 10
SMS: 51 16 86 56

@: skovgaard.p@gmail.com

@: hoptrupkirke@mail.dk

@: PMLA@KM.DK

PlanteKræmmer –
Loppe -

Lørdag, den 5. Maj
Kl. 10:00 til 16:00
på

Diernæsvej 126
Kom ned og gør en god handel,
du finder sikkert liige det du går og mangler,
eller det du ikke vidste du havde brug for.

Der sælges grillpølser, øl, vand og kaffe til rimelige priser.

De bedste hilsner fra
Diernæs Beboerforening

Så blev foråret skudt i gang i HMIF
HMIF. Først med en flot gymnastikopvisning,
som trak fuld
fulde huse.. Dejligt at se så mange glade gymnaster og dansere,
som stolt viste, hvad de havde øvet på igennem sæsonen. Stor tak til
Gymnastikafdelingen, gymnaster og gæster for en fantastisk
fantastis søndag
formiddag i Marstrup hallen. Dernæst med vores Åbenhal arrangement,
der igen var vel besøgt. 70 personer til fællesspisning + flere, som nød aktiviteterne i hallen
og i naturen med MTB. En dejlig aften, hvor det var tid til sport, leg og hygge – en god start
på weekenden.
Forår er for mange forbundet med rengøring/oprydning af hus og have, det samme er
gældende for en Idrætsforening. I HMIF skal vi have klargjort tennisbanen, etableret vores
petanquebaner, malet skuret ved ttennisbanen
ennisbanen og rengjort cafeteriaet. Har du tid og lyst til
at give en hånd med har vi
Arbejdsdag lørdag den 28. april fra kl. 9.00 til ca. 14.00
Vi starter dagen med morgenkaffe/rundstykker
kaffe/rundstykker og slutter dagen af med en grillpølse. Har
du tid og lyst til at give en hjælpende hånd skal du kontakte Karin på tlf. 26795073 eller
mail: karinsandhansen@live.dk
Tiden nu, er også tiden, hvor vores udendørs aktiviteter er gået i gang
LØB – FODBOLD – MTB – KAJAK
og forhåbentligt inden længe mulighed for på egen hånd at spille TENNIS OG PETANQUE.
Selvom Tennisafdelingen er nedlagt, vil vi stadigvæk forsøge, at hold gang i en af
tennisbanerne (den anden bliver lavet om til petanquebaner). Nærmere info om brug af
banerne vil blive offentliggjort på vores Facebook og vores hjemmeside. Dette vil dog først
ske når banerne er klar til brug.
At motion er godt for både krop og sjæl er ikke nyt. Hos HMIF er det dog nyt, at vi har
indgået et samarbejde med Haderslev Kommune/lokalafdelingen
lokalafdelingen for Kræftens
Bekæmpelse, om at tilbyde træning i naturen for kræftramte mænd. Et gratis tilbud for
mænd der har kræft eller tidligere har haft en kræftsygdom. Du kan læse mere om
tilbuddet på HMIF Facebook.
Ligeledes på HMIF Facebook, kan du se vores nye fantastiske klubdragt/tøj. Tøjet blev
lanceret til Åbenhal arrangementet. Nåede du ikke lige forbi hallen i fredags, har du
mulighed for de næste 2 onsdage (den 18
18. og 25. april), fra kl.18.00 til 20.00, at
komme forbi hallen for at prøve og bestille tøjet.
Følg os på HMIF Facebook og hold dig opdateret med, hvad der sker i din lokale
idrætsforening.
Vi ses i HMIF
Karin Sand Hansen
Tlf. 26795073/mail: karinsandhansen@live.dk

Brætspilsaften
tspilsaften
Elsker du også et godt spil? Altså sådan et gammeldags bræt
bræt--, terning- eller
kortspil? Så har du nu chancen for at være med til et hyggeligt fællesskab med
andre spilleglade folk i alle aldre.
Kom til en uformel spilleaften i det n
nybyggede kirkehus ved siden af
kirken i Hoptrup
torsdag d. 19. april kl. 18.30
18.30-21
Der vil være masser af spil at vælge
imellem, men du er også velkommen til
at medbringe dit eget yndlingsspil. Forhåbentligt kommer der en masse mennemenn
sker, som du kan spille med.
ed.
Der vil være kaffe/te/saft og kage ::-)
Tilmelding ikke nødvendig - du dukker bare op!
Mvh brætspilsudvalget
Dorthe Godbersen og Joan Hejsel
P.S. Kunne du tænke dig at bage en kage til begivenheden? Så henvend dig til
Joan
Hejsel (61710411) senest 18/4.

HOPTRUP KROLF
Vi spiller krolf hver mandag eftermiddag kl.14
og hver torsdag aften kl.19 , på banen ved ssiden af efterskolen/ i byparken.
Der er to baner med hver 12 huller.
Der er køller og kugler til rådighed, men hvis
man vil have sine egne kan de kkøbes hos
krolfbutikken i Ødis.
Vi hygger os og har det sjovt.vi har en kaffepause mellem spillene( medbring
selv kaffe/ te osv).
Man kan bare møde op uanset om man er en dreven sspiller,
piller, eller det er første
gang man spiller.
Kontakter : Arne Jepsen 22301438 - Ebba Fallesen 20615617

Højskoledage på Kalvø Badehotel
Mandag 20 – fredag 24 august 2018

At sætte spor….
Medvirkende:

Forfatter og frimenighedspræst Sten
Kaalø – kultur-og kirkeminister Mette
Bock-sognepræst Marie Louise Odgaard
Møller - fortæller Lisbeth Filtenborgvalgmenighedspræst Hans Nørkjær - direktør Claudia Zachariassen, orgelfirmaet Marcussen - universitetslektor Poul
Duedahl - fortæller og organist Anette
Kjær –museumsinspektør Anne-Mette
Willumsen - direktør Hans Schlaikierfeltpræst John Melchiorsen – Olav Oussoren og mødeleder Claus Helsbøl.
Tilmelding og program www.billetto.dk fra 15 maj.
Dagsprogram
09.00
Morgensang og fortælling ved Anette Kjær.
09.30
Formiddagskaffe med ostemad.
10.00
Foredrag.
12.00
Middagspause med frokostanretning.
13.00
Foredrag.
15.00
Eftermiddagskaffe med mundgodt.
Sted:
Højskoledagene finder sted på Kalvø Badehotel, Kalvøvej 12, Kalvø 6230 Rødekro.
Tilmelding : Kan ske fra 15. maj efter ”først til mølle princippet” og kun på www.billetto.dk
( søg: skriv højskoledage Kalvø-foto :(her er dagens program)- find billetter-næste:
angiv mailadresse og betal). Tlf.2926 1554 kan evnt. være behjælpelig.
Pris:
300 kr. pr. dag for foredrag , formiddagsmiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe
eller kun kr.1.300 for alle dage.
Overnatningsmulighed: ”Naturperlen”, 400 m. fra badehotellet: wwww.natur-perlen.dk ,tlf: 64 65 92 55.
Højskoledagenes baggrund
På Grundtvigsk vis bringes livsoplysende emner i spil gennem foredrag og sange fra højskolesangbogen.
Vi møder foredragsholdere, der har noget på sinde med udblik til samfund, litteratur, historie, musik, kunst,
kirke og der er mulighed for samtale.
Højskoledagene fandt sted først gang i 2016 med fulde huse, og finder sted i idylliske omgivelser på Kalvø
Badehotel ved vandet. Udgangspunktet er det maritime miljø med Jørgen Bruuns skibsværft og rederi fra
midten af 1800-tallet - Danmarks næststørste. Bygningerne er bevaret og ejes af Skov-og Naturstyrelsen og
der er mindre museum. 3.søndag i august afholdes værftsdag. www.calloe.dk. Både dengang og nu er der
forbindelse med de omkringende sogne :Genner , Øster Løgum, Løjt og Hoptrup, hvor mange indbyggere
var tilknyttet værftet og der var/er også kirkefællesskab.
Arrangør af højskoledagene
Kulturforeningen Hugin på Kalvø – mail:Hugin1950@gmail.com – tlf.3066 6094.
Kalvø Badehotel ,Det maritime Kalvø, Folkeuniversitetet og Kulturelt Samråd i Aabenraa kommune er samarbejdspartnere.

Mødeleder er Claus Helsbøl

Ny vandledning i Hoptrup
Så er der forhåbentlig kommet ro på
vores vandledninger.
Det har været en travl vinter/forår
med 3 brud på vores vandledninger.
Den første tog os 14 dage at finde,
men den næste fandt vi efter 20 minutter.
Det var på marken bag ved Peter Jessens gård på Skovbyvej. Og det skete
jo selvfølgelig en søndag aften ved
sengetid. Men 3 timer efter var den
lavet og alle kunne komme i bad
mandag morgen. Var lige oppe for at
se til det igen ved 9 tiden, da var der
kommet et nyt brud 60 cm fra det
andet brud. Bestyrelsen blev enig om
at udskifte den gamle ledning, som
var lavet af eternit her og nu i stedet
som planlagt i august.

Vi har også udskiftet nogle rør/ stophaner, mens de har lavet kloak i byen.
Der har selvfølgelig været en del afbrydelse af vandet med det. Men vi

håber I har haft forståelse for det.
Nogle har ringet for at sige, at vandet
er mælkehvid. Det skyldes den luft i
vandrørene, der får vandet til at
skumme. Men det forsvinder efter et
par dage.
Vi har meldt det ud på Kontaktens
facebook, når der har været brud,
eller vi har måttet lukke for vandet.
Vi ved godt, at ikke alle er på facebook, men vi kan ikke ramme alle
sammen. Så derfor, hvis du ved at
din gamle nabo ikke ser det , så sige
det til dem.
Hvis der skulle ske at vandet er væk,
så kig på facebook .
Mvh
Hoptrup vandværk
-

Kontakten år 8.

Udvalget bag Kontakten vil gerne
orientere om, hvordan det går med
bladet. Det drejer sig om alt lige fra
stoffet til bladet, distribution og
økonomi. Det sker
tirsdag den 22. maj kl. 19.00
i ”krostuen” på Hoptrup Efterskole.
Det hele tager ca. en halv time.
Der har været forslag om, at denne
aftens orientering skulle gives samme aften og sted som de tre fælles
generalforsamlinger i Hoptrup. Giv
din mening til kende.
Alle er velkomne.
Udvalget (Kirsten Heissel, Erik Petersen, Bent ”Mikki” Kristensen, Jørn
Christensen).

MIKKIS SPALTE

I brandværnet har vi været af sted 7
gange. 19. marts Gl. Abkærvej 3,
Skovby. Bilbrand i det fri. 2. april
Nørbyvej, 100 Løjt tankvogn ass. til
Løjt Friv. Brandværn. 3. april Diernæs Strandby 67 Røggaseksplosion i
brændeovn. Vi luftede sommerhuset
ud. 9. april Hejsagervej 33. Naturgasledning ikke revet over, ikke i indsats. 14. april a.b.a alarm kl.01.28.
Knivsbjerg Haderslevvej 484 Genner/ Rødekro. Tøndervej 56 Hytkær
kl.23. 02 færdselsuheld, 3 personer
på sygehus til kontrol.
Jeg skrev i januar nummeret i kontakten at jeg ikke kom af med mit
juletræ, som jeg mente var kørt på
genbrug, men stor var min overraskelse, da jeg lørdag morgen d.24.
marts ser et juletræ i flagstangen.
Man må sige bedre sent end aldrig.
Traditionen tro var Weberklubben
på plads skærtorsdag til grilning af
lammekøller til nadver gudstjenesten. Vi var 3, der mødte til tiden og
fik set hele klappet og klar, så dukkede den 4. person op. ( vi nævner
ingen navne. Det gik planmæssigt og

blev rost af kirkegængerne. Det var
alt for denne gang, mine kilder har
ikke været med noget nyt.
Hilsen Mikki.

Hundelufterne bedes holde deres
hunde i snor og samle hunde høm
hømmere op, når de går bag om
skolen.
Kontakten udgives af beboere i
Hoptrup Sogn i samarbejde med
Hoptrup Efterskole. Det trykkes i
1050 eksemplarer og husstandsomdeles i Hoptrup, Marstrup, Djernæs,
Sønderballe og Kestrup.
Alle henvendelser vedrørende Kontakten til: Jørn Christensen, Hovslundvej 25, telf.:60 63 48 17 el.:
kontakten@live.dk
Næste nummers deadline: 12.06..
kl. 12.00. (Næste igen 14.08.)
Udkommer inden weekenden efter.
Eftertryk uden kildeangivelse er ikke
tilladt.
Kontakten forbeholder sig ret til at
redigere i det indsendte, og bestræber sig på at bringe alt indsendt. Ved evt. fejl påtager Kontakten sig intet ansvar.

FÆLLESSKOLEN HAR VÆRET UDE AF ”HUSET”

1. klasse på brandstationen. 2.
klasse hos Falck og 4. klasse i
Idrætscenteret.

DE STØTTER KONTAKTEN
2 DOIT.DK V. MICHAEL " Vi GØR NOGET VED IT"
HOPTRUP
ANETTE's RENGØRING -HOPTRUP KIRKEBY 16
BRUGERRÅDET FOR LILLEGÅRDEN Bestilling:Ruth Marek: ruth.marek@mail.dk
Nøgleudlevering: Birthe Sandholdt, Lillegård 5
BØRNEHUSET CHILLI
EL-TEK APS
GRUBEGÅRD I/S, JACOB SMIDT
KLINIIK – FØDDER I CENTRUM, HOVSLUNDVEJ 33
FÆLLESSKOLEN HoptrupMarstrupVilstrup
GRANMAND.DK v. JENS J. SKOV (mobil: 28155737)
HENRIKSEN - BYG - ved JOHN HENRIKSEN
HOPTRUP EFTERSKOLE
HOPTRUP BORGERFORENING
(besøg vores side på Facebook)
HOPTRUP FODKLINIK V/DORTE ROSENKILDE
HOPTRUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN, TORBEN HANSEN
HOPTRUP MARSTRUP IDRÆTSFORENING
HOPTRUP MURERFORRET. V/KARLO SKØTT, EGEDAL 6 skoett@bbsyd.dk
HOPTRUP PENSIONISTFORENING
HOPTRUP SOGNS LOKALHIST. FORENING
HOPTRUP SOGNS MENIGHEDSRÅD
HOPTRUP VANDVÆRK, FORMANDEN TLF.:
VÆRKPASSER: 23 69 47 99
KASSEREREN :
JØRN BONDE AUTOVÆRKSTED
KESTRUP SMEDE & MASKINVÆRKSTED
KNUD EGON SKOVRUP (BESTIL PÅ)
KNUD IWERS, SNEDKER- OG TØMRERFORR.
L. L. RENGØRING, ØSTERGÅRDSMØLLE 4 v. LINDA LAASHOLDT
MALERFORR. v/HENRY SCHULTZ, MARSTRUP
MARIANNES KLIPPESTUE, KÆRSMINDEVEJ 16 A
MARSTRUP BEBOERFORENING
MARSTRUP VANDVÆRK v/Formand KARSTEN B. MADSEN
MARSTRUP KØBMAND
PAMHULE JAGT OG FISKERI, PAMHULEVEJ 67
PETER HEISSEL, VENBJERG
PETER HEJSELS AUTOVÆRKSTED
RESTAURANT SØSTJERNEN
STRANDGÅRDEN, SØNDERBALLE (www.strandgaarden.net)
TALSMEDEN – Bogføring der giver dig overskud, Diernæsvej 126, Haderslev
TREVIA v/ OLE SKOVSHOVED, EGEDAL 17
TORBENS PEJSESERVICE, HOPTRUP
Vh-consult.dk - Tilstandsrapporter og Energimærkning
VIKÆR STRAND CAMPING: info@vikaercamp.dk
VOGNMAND AAGE KUSCH, HOPTRUP, BIL: 20 28 08 47
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DIERNÆS BEBOERFORENING: WWW.DIERNAES.DK
HOPTRUP BORGERFORENINGS ÅBNE FACEBOOKSIDE: HOPTRUP BORGERFORENING Fællesskab
MARSTRUP BEBOERFORENINGS HJEMMESIDE: WWW.MARSTRUP.INFO
FÆLLESSKOLEN: www.faellesskolen.dk - MARSTRUP VANDVÆRK: www.marstrup-vandvaerk.dk

