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NUMMER 4 DECEMBER 2017
KÆRLIGE DRILLENISSER

Det bliver aldrig som i gamle dage; men travlheden op til jul er ikke forsvundet.
Alligevel hygger vi os, selv om der er lidt julestress, og mon ikke julemaden
står på bordet til sædvanlig tid.
Kontakten holder også jul, men vi er klar med en ny deadline den 30. januar.

GLÆDELIG JUL
og
GODT NYTÅR

NYT NAVN – SAMME GODE KVALITET
Klinik – fødder i centrum

Fodklinikken på Hovslundvej skifter navn til ”Klinik – fødder i centrum. Fra den
1. februar lukkes afdelingen i Toftlund og arbejdet samles på Hovslundvej 33.
Klinikken vil være åben hver dag fra den 1. februar med fleksible åbningstider.
Ring 60 65 52 81 for en afdtale.

NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN OG
PENSIONISTFORENINGEN.

Onsdagsklubben og Pensionistforeningen ønsker alle en glædelig jul
og et godt nytår. Vi takker alle, som
har støttet os i 2017.
Bestyrelsen glæder sig til igen at se
jer i 2018, hvor vi starter den 10. januar med generralforsamling og lottospil.
Hilsen, bestyrelsen.
PROGRAM for Onsdagsklubben og
Pensionistforeningen:
Alle arrangementer er kl. 14.00 på
Lillegård nr. 7.
Kaffe ved samtlige møder er 20 kr.
Onsdag den 10. januar: Generalforsamling i Onsdagsklubben og lottospil.
Onsdag den 17. januar: Erik Christensen fortæller om sin barndom som
købmandssøn.

Onsdag den 24. januar: Hyggeeftermiddag.
Onsdag den 31. januar: Generalforsamling i Pensionistforeningen.
På valg er:
Emma Have, modtager genvalg
Erna Bonde, modtager genvalg
Jette Lundgaard, modtager genvalg
Nanna Petersen, modtager ikke genvalg
Suppleant:
Egon Have, modtager genvalg
Karl Erik Hagensen, modtager genvalg
Revisor:
Jens Rotbøll
Laura Juhl Jensen
Revisorsuppleant: Tove Busk
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage
før.
Onsdag den 7. februar: Underholdning med Tante Tuttes knævarmere.

NYT FRA FÆLLESSKOLEN
Skolefesten i Marstrup hallen – Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup
Når man går i 5.kl. på Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup, er der én ting, der er særligt
spændende; årets skolekomedie. Stykket hed “Jenseman”, og var lidt specielt på den måde,
at der var en del elektroniske kulisser i stykket. Der var bl.a. indtalte speaks, billeder på projektor, musik og lydeffekter som alt sammen skulle fungere.
Freja og Emma Louise fra 5. H har beskrevet, hvordan det var at øve skolekomedien, og
hvordan det var at stå på scenen: “Det var fedt at være sammen med sin klasse og lave noget anderledes end det, vi laver normalt. Det var lidt pinligt at stå på scenen, men når først
man var i gang, tænkte man ikke så meget over det - og så var det bare sjovt og
fedt.” (Freja)
“Det var sjovt at øve med klassen, men lidt kedeligt, når man skulle vente. Det var sjovt at
prøve at stå på en scene, men det var også lidt svært.” (Emma Louise).
Aftenen bød foruden skolekomedien også på fællesdans for indskolingen, diskotek for 3.6.kl., diverse aktiviteter og tombola, som 5.kl.`s forældre traditionen tro stod for.
Det lykkedes igen i år at samle næsten 400 mennesker i Marstruphallen, hvor alle havde en
sjov og dejlig aften.
Mange julehilsner fra alle i 5. H
Julearrangement i SFO
Torsdag den 7. december havde SFO inviteret til bedsteforældre/ forældre arrangement.
Børnene skulle sammen med deres gæster lave en juledekoration, som de måtte tage med hjem. SFO havde
sørget for alverdens pynt til dekorationerne, og børnene var gode til at dele, så der var nok til alle. Særligt
glimmertingene gik som varmt brød. Der blev lavet
mange flotte dekorationer, og nogle børn fortsatte i det
kreative hjørne med at lave forskellige figurer af leret.
Inden der blev serveret æbleskiver, hjemmelavede pebernødder og mandariner, sang vi ”På loftet sidder nissen med sin julegrød.”
Vi er både glade og stolte over, at så mange mødte op
til vores arrangement og takker, fordi I var med til at
gøre denne eftermiddag ekstra hyggelig.
Glædelig jul.
Hilsen Cathrine, Lene, Morten og Susanne
Alle medarbejdere takker for et positivt, konstruktivt og dejligt samarbejde i første halvdel af dette
skoleår.
Elevtallet er fortsat lidt stigende, vi er knap 140
elever – og vi er rigtig glade
for samarbejdet med alle de dejlige glade børn,
som trives her i skolen.

Sidste skoledag før jul
er torsdag den 21. december 2017
Eleverne møder i skole kl. 8.00 og går klassevis kl. 9.20 til Hoptrup Kirke. Luciaoptog ved
børnene fra Børnehuset ”Chilli”.
Forældre og bedsteforældre er også meget velkomne. I bedes sætte jer i sideskibet eller bagerst i kirken.
Juleafslutningen i kirken er fra kl. 9.45 – ca. kl. 10.40

Fra kirken går eleverne tilbage til skolen. Der er julehygge frem til ca. 12.00, hvor de elever,
som kan komme hjem holder juleferie. Fra kl. ca. 12.00 vil der være opsyn for de elever, som
bliver på skolen indtil bussen kører kl. 13.00.

Vi vil gerne ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.
Alle medarbejdere på Fællesskolen

DET SKER

13.12.
10.01
17.01.
23.01.
24.01.
30.01.
31.01.
07.02.
11.02.
20.02.
13.03.

December
Julekoncert i kirken med voksenkoret kl. 19.00
Januar
Geberalforsamling og lottospil i Onsdagklubben
Pensionistforeningen: Erik Christensen fortæller om sin barndom
Menighedsmøde i Kirkehuset kl. 19.00
Pensionistforeningen: Hyggeeftermiddag
Kontakten deadline
Generalforsamling i Pensionistforeningen
Februar
Pensionistforeningen: Tante Tuttes Knævarmere
Fastelavnsfest i Marstrup
Sogneaften i Kirkehuset kl. 19.00
Marts
Kontakten deadline

Hvad sker der i HMIF…
Begrebet Bevæg dig for Livet er nu også kommet til HMIF. I den
forgangene uge havde vi opstart på 2 nye tiltag/afdelinger i HMIF –
Idrætslegestue og Idræt for Seniorer. Til begge ting var der en stor
interesse – Idrætslegestuen havde 20 deltagende børn & Idræt for
Seniorer var der mandag aften 22 deltagere og torsdag formiddag 17 deltagere.
Begge tiltag er absolut kommet for at blive.
Iflg. Lisbeth og Vibeke havde de 20 børn en fantastisk formiddag, hvor alle nød, at de
kunne tumle og lege i Marstrup hallen. Idrætslegestuens formål er at give børne
kendskab og lysten til et godt og langt idrætsliv.
De 2 dage med Idræt for Seniorer var lige så livsbekræftende som Idrætsl
Idrætslegestuen.
Der blev motioneret, snakket og grint til den store guldmedalje. En ting står helt
klart, vi har i vores sogn en stor gruppe seniorer, der har lysten til motion forbundet
med fællesskab. Formålet med Idræt for Seniorer er udover gevinsten ved at
motionere også at skabe nogle gode sociale værdier.
Jul og nytår nærmere sig med hastige skridt og HMIF holder ligesom så mange andre
også en velfortjent juleferie. Kigger jeg tilbage på 2016, synes jeg det har væet et
fantastisk år, hvor vi helt klart ha
harr levet op til vores formål og målsætning:
Foreningens formål er at fremme kammeratskabet
og skabe en positiv indgang til foreningslivet.
Vores målsætning er at skabe nogle gode sociale værdier,
og at gøre motion sjov og tilgængelig for alle.
Alle de gode ting fra 2016 vil vi tage med over i det nye år, og forhåbentligt kan vi i
2017 skabe endnu flere gode nye tiltag, som kan være med til at fremme
foreningslivet i Hoptrup, Marstrup og Omegn.

HMIF ønsker jer alle
En rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Vintersæsonen for Idræt for Seniorer
I Marstruphallen
Torsdag den 07-12-2017 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 08-02-2018
2018 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 14-12-2017 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 15-02-2018
2018 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 04.01-2018 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 22-02-2018
2018 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 11-01-2018 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 01-03-2018
2018 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 18-01-2018 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 08-03-2018
2018 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 25-01-2018 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 15.03-2018
2018 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 01-02-2018 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 22-03-2018
2018 kl. 10.00 til 12.00

Alle dage starter med fælles opvarmning, hvorefter man kan vælge følgende aktiviteter:

Floorball, Badminton, Bordtennis, Bowls, New Age Kurling.
Der sluttes af med 3. halvleg i klubhuset, hvor medbragt kaffe, øl, vand osv. kan nydes.
Kontingent for et år er 100,00
,00 kr. og betales via vores hjemmeside www.HMIF.dk under
tilmelding – Idræt for Seniorer.. Der åbnes op for betaling 01
01-01-2017.

Kontaktpersoner for udvalget for Idræt for Seniorer er følgende:
Jørgen Hasberg

tlf. 41 41 78 86

mail: jorgenhasberg@gmail.com

Inger Knudsen

tlf. 23 98 19 72

mail: jens@kalmargaard.dk

Hans Schulz

tlf. 42 57 62 06

mail: hu@vibeschulz.dk

Kaj G. Andersen

tlf. 20 70 56 70

mail: akgrodt@email.dk

Grethe Byriel

tlf 40 61 74 23

mail: byriel@newmail.dk

KIRKEKONTAKT
HOPTRUP SOGN

DECEMBER - JANUAR
Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80).
Søndag den 24. december, JULEAFTEN
Julegudstjeneste 14.00 og 15.30 ved Poul Martin Langdahl.
Mandag den 25. december kl. 10.30, juledag
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Joh 1, 1-14).
Tirsdag den 26. december kl. 10.30, 2. juledag
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. ( Matt. 10, 32-42).
Søndag den 31. december kl. 14.00, Nytårs gudstjeneste
Vi samles i koret til en kort gudstjeneste, med tak for året der er gået og bøn
for det nye år, som vi går nu ind i. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
godt nytår med kransekage og champagne.
(Søndagens tekst er fra nytårsdag: Matt 6,5-13).
Søndag den 7. januar kl. 10.30, 1. søndag efter hellig tre konger
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Mark 10, 13-16).
Søndag den 14. januar kl. 10.30, 2. søndag efter hellig tre konger
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Joh 4, 5-26).
Søndag den 21. januar kl. 10.30, Sidste søndag efter hellig tre konger
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Joh 12,23-33).
Tirsdag den 23. januar kl. 19.00: Menighedsmøde i Kirkehuset
Se omtale nedenfor.

Søndag den 28. januar kl. 10.30, Septuagesima søndag
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Matt 25, 14-30)
Onsdag den 31. januar kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste. Se omtale nedenfor
Søndag den 4. februar kl. 10.30, Lægmandsgudstjeneste
Kort gudstjeneste, uden præst. Der synges salmer. Søndagens
bibellæsninger og bønner læses og bedes. Efter gudstjenesten bydes på
kaffe. Vil du være med til at læse teksterne op, så kontakt Poul Martin.
_________________

Mød præsten

Sogneaften

HVA’ SKA’ DER SKE
I KIRKEHUSET?

Konfirmander

MENIGHEDSMØDE Tirsdag den 23. januar kl. 19.00
Hva’ ska’ der ske i KIRKEHUSET?
Menighedsrådet indbyder til menighedsmøde i Kirkehuset.
Alle er velkommen!
Her vil rådet gennemgå, hvad der er sket i det forgangne år og hvad der vil være
fokus på i det kommende år.
Her vil blandt andet blive talt om, hvilke nye aktiviteter vi ønsker, nu hvor vi
med det nye Kirkehus, har rammerne til det.
Det er jo til at blive helt rundtosset af at kigge på illustrationen ovenfor, men
meget af det, der er nævnt rundt omkring spørgsmålstegnet er faktisk
aktiviteter vi allerede har ved Hoptrup Kirke.
Der er nævnt mange idéer, ønsker og tanker. For eksempel kunne det være
spændende at lave en Kirkehøjskole, som en fælles ramme omkring en række
aftener i Kirkehuset.
Kom og vær med denne aften! Kom og del idéer, ønsker og forslag!
_________________

VOKSENKOR I HOPTRUP KIRKE
Voksenkoret øver igen denne vinter. Vi glæder os til igen at danne et stort kor.
Koret ledes af kirkens organist, Lone Skovgaard.
Vi øver på følgende onsdage kl. 19-21: den 17. januar, 24. januar, 31. januar,
7. februar, 21. februar og 28. februar.
Koret holder generalprøve lørdag den 3. marts kl. 10.00-11.30.
Søndag den 4. marts kl. 15.00 holder vi Forårskoncert i kirken.
Onsdag den 7. marts kl. 19.00 mødes koret i Kirkehuset til evaluering og
hyggeligt samvær.
Alle er velkommen!
Det er ikke et krav, at du tidligere har sunget med i koret.
Kontakt evt. Lone Skovgaard på 30484376 eller skovgaard.p@gmail.com

BABYSALMESANG I HOPTRUP KIRKE
Nu tilbyder vi igen babysalmesang i Hoptrup Kirke.
Så har du en baby i alderen op til 10 måneder,
så er det nu du skal melde dig. Vi mødes på
følgende fredage: Den 12. januar, 19. januar
og 26. januar. Det er fra klokken 10.00 - 11.30.
Til babysalmesang synger vi, lytter til musik og danser
med børnene. Alt sammen små enkle sange og danse, som vi gør mange gange.
For små børn er det vigtigt med en genkendelig ramme. Vi tænder lys og bruger
flotte vifter. Vi puster sæbebobler og lader alt foregå i et langsomt tempo.
Kontakt Organist Lone Skovgaard. Mobil: 30484376 / mail:
skovgaard.p@gmail.com
_________________

STRIKKECAFÉ
”De strikse” mødes den anden mandag i måneden kl. 19-21 i Kirkehuset.
Næste gang er mandag den 8. januar. 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”
_________________

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.

Børneklub og Juniorklub
Hver onsdag er der Ulvetimen kl. 16-17.15 og Juniorklub kl. 19-20, undtagen de
onsdage, hvor der er spaghettigudstjeneste. Vi mødes i konfirmandstuen.
_________________

Der er lang tid til, men sæt

X i kalenderen:

SOGNEAFTEN I KIRKEHUSET
En fortælling om en tur bag tremmer
Tirsdag d. 20. februar kl. 19
Vi får besøg af Tom, der tidligere har besøgt Hoptrup
sammen med Fangerkoret fra Vridsløselille, som han stadig synger med i.
Tom fortæller om “den ene fejl” der kostede en dom på 7 års fængsel. Han
fortæller om de udfordringer, tanker og problematikker der følger med en
fængselsdom, når man som en ganske almindelig mand pludselig havner i
fængsel.
Tom er nu løsladt og giver tilhørerne et indblik ind i livet bag tremmer.
Foredraget er gratis. Der betales 20,- for kaffe/te og kage.
Vi glæder os til at se mange denne aften. Alle er velkomne.
_________________

GUDSTJENESTE - FROKOST - FORTÆLLING
Søndag den 18. marts
kl. 10.30 Gudstjeneste i Hoptrup Kirke
kl. 11.45 Frokost i Kirkehuset (Frokost kr. 25,-)
kl. 12.30 Fortælling og kaffe. Tove Hansen læser op fra og fortæller om sin fars
dagbog fra 1. verdenskrig. Toves far, Frederik Tychsen fra Rise var tysk soldat
under 1. verdenskrig og har skrevet en meget detaljeret og levende fortalt
dagbog.

Frederik
Tychsen
er nr. 3 fra
venstre.

HJERTELIGT TAK!
Ved den festlige indvielse af Kirkehuset, søndag den 3. december modtog vi kr.
1600,- i gave til udsmykning og inventar i Kirkehuset. Tak for gaven!
Det var en festlig dag! Først med De ni Læsninger i kirken og derefter taler og
sønderjysk kaffebord i Kirkehuset. I alt var der omkring 200 gæster, der lagde
vejen forbi. Desværre måtte nogle gå hurtigt for at komme til andre
julearrangementer, så vi havde alt for meget kage på kagebordet.
_________________

SIDEN SIDST:
Døbte:

William Weiss Nørskov, Åbrovej 3, Haderslev
_________________

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.
_________________

KIRKE KONTAKT:
Organist:
Lone
Skovgaard
Tlf: 30 48 43 76
@: skovgaard.p@gmail.com

Graver:

Sognepræst:

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

@: hoptrupkirke@mail.dk

@: PMLA@KM.DK

Besøg: www.hoptrupkirke.dk - se hvad der sker!

NYT ÅRSSKRIFT FRA LOKALHISTORISK FORENING
Lokalhistorisk Forening leverer igen
et spændende årsskrift med mange
gode historier fra sognet. Også i år er
der tilbageblik på, hvad der skete for
100-, 75-, 50- og 25 år siden. Vi bringer et par eksempler:
For 100 år siden:
Høsten har overalt i Hoptrup Sogn
givet et dårligt resultat. Kornet fyldte
ikke halvt så meget, som det plejer,
og nu ved tærskningen viser det sig,
at det kun giver lidt kærne og ganske
lidt halm. Især er hveden meget dårlig. En del kreaturer er i dette efterår
blevet solgt, og mange er afleverede
til hærforvaltningen, fordi folk er
bange for, at de ikke kan fodre dem,
da høhøsten også var meget dårlig.
Hvad der er lykkedes bedst er roerne, som er meget gode, især runkelroerne, som giver et stort udbytte.
For75 år siden:
Jordarbejdet ved udbygningen af
Tønder Landevej er nu færdig på det
stykke af vejen øst for Marstrup, der
går tværs ind over markerne og udligner svinget ved Skovrups ejendom
ved Grødebølvejen. Et arbejdshold
satte ind her sidste efterår og har
måttet fjerne en del mosejord, før
der kunne tages fat på opfyldningen.
Nu er materialet flyttet andre steder
hen. Det andet h, der begyndte ved
Langkær og har arbejdet sig vestpå,
har nu lagt skinner ud helt op til
granskoven. Jordarbejdet ved det
store sving ved Aabenraa Landevej er
nu helt færdig. Der er også i den sid-

ste tid blevet fældet en del af de
gamle vejtræer, hvor der har været
en hindring for udbygningen. I Marstrup by arbejdes der med nedlægning af de store kloakrør, der er forbundet med betydeligt jordarbejde,
idet ledningen enkelte steder lægges
3-4 meter ned.
For 50 år siden:
Ny forening i Hoptrup. Der har en tid
været planer om at stifte en konservativ vælgerforening for Hoptrup
Sogn. Man er nået så vidt, at der er
indbudt til møde i aften på Cafe E3.
Ved mødet vil folketingsmand Johs.
Burgdorff tale.
For 25 år siden:
765 unge til bal. 765 skolebørn har
sikret dem selv en glad aften og støtteforeningen for Hoptrup-Marstrup
Idrætsforening et solidt overskud.
Det gjorde de mange unge ved at
møde op til foreningens traditionelle
halbal. Ballerne samler sædvanligvis
mange unge, men i år var arrangørerne en smule nervøse, da de er
blevet opmærksomme på, at ballret
skulle foregå den dag, folkeskolernes
ældste klasser fejrede den sidste almindelige skoledag. Men nervøsiteten blev altså gjort til skamme. Musikken sørgede det fynske diskotek
Rytmeboksen for, og det gjorde de så
godt, at
Støtteforeningen allerede har engageret dem igen. Rytmeboksen kommer derfor til halbal i Marstrup igen
den 16. oktober.

MIKKIS SPALTE

I brandværnet har vi været af sted 3
gange. 17. nov. ass. Falck på Øsbygade 39, kun tankvogn. 25. nov.
færdselsuheld på motorvej, 2 ulykker samtidig, men ingen personskade. 27. nov. mindre brand i køkkenet
Hoptrup Hovedgade et stykke ude,
vedkommende, som er med i Madlavning For Finere Mænd var ved at
afprøve en opskrift, men det gav røg
fra ovnen. Naboen kom over og fik
slukket. Vi blæste køkkenet røgfri.
4. dec. var der afslutning med øvelser for 2017 med de gode Pariserbøffer, som Leif Lillemølle, Tommy
Træmand, Ebbe og Flod og Kalle Kabit lavede, hvor også æresmedlemmerne er med. En stor tak til Lone
og Kim Kragh for vi må hente juletræer hos dem. Den 30. nov. kom
børnehaven og pyntede juletræet på
stationen, og de sang julesange, fik
saftevand og lidt slik og fødebolle,
inden de blev kørt hjem til børnehaven. Vi havde lidt lyd på brandbilen,
og børnene syntes det lød godt.
I denne søde juletid skal man holde
ekstra øje med de levende lys inden

man forlader stuen og værelserne,
kig hellere en gang eksxtra. Det næste, vi har er vores nytårsparole d.
31. dec.
Madlavning For Finere Mænd holdt
julefrokost for vore piger og det gik
over al forventning, der blev arbejdet hårdt fra kl. 14.00 til alt var færdig da pigerne kom, med velkomstdrink, sild og lune retter til risalamande, kaffe og slik, irsk kaffe og en
lille en til halsen. Vi havde nogle gode timer. Til indvielse af kirkehuset
lavede jeg på Mad Lavning For Finere Mænds vegne en Chokoladekage
på 60 x 80 cm. Med hjælp fra en
sagkyndig person, som bor på Hoptrup Hovedgade 2 huse efter købmanden. Jeg ønsker alle en GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR. Hilsen
Mikki.
FOR MANGE KOKKE FORDÆRVER
MADEN

Valgmøde Marstrup tirsdag den 14. nov.
Tirsdag den 14. nov. var der indbudt til vælgermøde på den gamle Marstrup
skole. Panelet bestod af Hanne - Lene Haugaard B, Bent kloster V, Bo Morthorst Rasmussen A og
Jes Bonde I.
Alle 4 har som
mærkesager
at de gerne vil
lokalsamfundet. Det var
også det, der
prægede aftenens debat.
Vi kom vidt
omkring med
emner, der gik
fra, hvad skal
der ske med
Marstrup skole i det nye år, hvad kan vi gøre for at sikre de bløde trafikanter i Marstrup, haltider,landdistriktspedel, landsbyklynger og meget mere. En aften, der var præget af spørgelystne fremmødte og politikere som gerne ville præge debatten. Alt
godt styret af ordstyrer Jacob Chr. Nielsen.
Godt 30 lokale beboere var mødt op til dette arrangement.
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: 30.01.. kl. 12.00. (Næste igen 13.03.)
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.

VALGET I MARSTRUP OG HOPTRUP
Socialdemokratiet
Venstre
Dansk Folkeparti
Liberal Alliance
Radikale Venstre
Konservative
Enhedslisten
SF
Slesvigsk Parti
Nye Borgerlige
Alternativet
Kristendemokraterne
Retsforbundet
Det Sorte Register

156
120
87
61
41
32
19
9
9
6
8
3
0
0

Marstrup
28,3% (+9,1)
21,8%(-10)
15,8%(+5,8)
11,1%(-6,5)
7,4%(+3)
5,8%(+1,2)
3,5%(-1,5)
1,6%(-0,6)
1,6%(-0,4)
1,1%(+1,1)
1,5%(+1,5)
0,5%(-1,2)
0%(0)
0%(0)

189
122
87
71
64
45
30
17
11
11
11
8
1
0

Hoptrup
27,5%(+5,6)
17,8%(-6,2)
12,7%(-0,4)
10,3%(0)
9,3%(+0,4)
6,6%(+0,3)
4,4%(-0,2)
2,5%(-0,8)
1,6%(+1,6)
1,6%(+1,6)
1,6%(+1,6)
1,2%(-1)
0,1%(+0,1)
0%(0)

Stemmeprocenter: Marstrup: 81,7% - Hoptrup: 69,8%

TO LOKALE I BYRÅDET:
Sognet får to lokale repræsentanter i
byrådet. Der var genvalg til Benny
Bonde og Carsten Leth Schmidt blev
nyvalgt. TIL LYKKE.

Kaj Grodt-Andersen topscorer ved
Seniorrådsvalget
Kaj Grodt-Andersen fik et kanonvalg til
seneorrådsudvalget. Med 2301 stemmer fik han to en
halv gange flere stemmer end nummer to.
Kaj Grodt-Andersen vil gerne sende en stor tak til de
mange, der støttede ham ved seniorrådsvalget.

Juletræsfesten i
Marstrup.
Søndag den 3/12 var der
juletræsfest i Marstrup
på skolen.
Vi havde rigtig stor opbakning.
Ligesom sidste år
var der over 50 børn meldt til.
Imens folk sad og snakkede,
spiste æbleskiver og
drak gløgg dukkede julemanden lige pludseligt op. Næsten alle børn var henne ved ham og
fortælle deres juleønsker, som han tog sig god
tid til.
Da alle børn havde fået fortalt deres ønsker til
ham, gik vi alle sammen over i Borgerhaven
og
tændte lysene på juletræet samt sang et par
julesange.
Til sidst fik alle børn en slikpose af julemand

Marstrup
Beboerforening vil
hermed ønske alle en
rigtig
glædelig jul
samt et godt nytår.

Fastelavnsfest 2018 i Marstrup.
Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen søndag den 11/2 2018, da vi den dag
holder fastelavnsfest. Nærmere info herom følger i næste nummer af kontakten
sidst i januar, samt kommer på vores facebookside midt i januar, og som altid et
opslag ved Købmanden.

FULD FART GENNEM HOPTRUP

Frauke Erichsen-Candusi skriver:
Lørdag den 18, november 2017 var
jeg på vej hjemefter en dejlig fest i
roklubben ved Dyvig på Nordals. I
Aabenraa hoppede en rokammerat
ud. Kørte det sidste stykke til Hoptrup i en mørk meget stille nat. Ingen
biler. Klokken var ca. 22.30. I fjerde
gear ned ad den lange kurve, så ind i
tredje på Hoptrup Hovedgade. Da jeg
øjner min indkørsel, blinker jeg for
god ordens skyld mod venstre, selv
om der ingen biler var, og begynder
langsomt at dreje bilen. – Dér skyder
der lige pludselig bag mig en lang
sort ”diplomatbil” ind foran min bil
med en fart på ca. 90-100 km/t. Jeg
husker, jeg ganske automatisk satte
foden på bremsen. Det gav et sug og
skub på min bil. Den anden dyttede
to gange. Vundet væddemålet!!. Så
var den forsvundet.
Oppe i carporten befandt jeg mig på
en anden planet, selv om Mulle så
sødt hilste på mig. Den fik mad og

pleje og ville gerne med ind. Det var
godt, at jeg kunne se på den, medens
chokket begyndte at gøre sin virkning. Hjertebanken, snappede efter
vejret og i hovedet kørte det rundt
og rundt i et par timer.
Nu efter et par dage er jeg pludselig
blevet klar over, at jeg kunne være
død. Med al den racerbanekørsel og
transport af farligt gods i nattetimerne gennem Hoptrup forlanger jeg
hermed, at der bygges en omkørselsvej omkring Hoptrup, før der virkelig
sker alvorlige ulykker i Hoptrup.

Tak

5. klasse og forældre på HMV siger
mange tak til alle dem der har sponsoreret gaver til tombolaen til skolefesten. Mange tak til alle der støttede vores boder og var med til at gøre
skolefesten til en dejlig aften.
Med venlig hilsen
5.klasse og forældre

JUL i SFO

DE STØTTER KONTAKTEN
2 DOIT.DK V. MICHAEL " Vi GØR NOGET VED IT" HOPTRUP
30 26 64 65
ANETTE's RENGØRING -HOPTRUP KIRKEBY 16
20 14 48 26
B. REYMOND JØRGENSEN VVS
www.brjvvs.dk
74 52 52 79
BLIKKENSLAGERFORRETNING v/H.M. ROHDE
74 57 59 42
BRUGERRÅDET FOR LILLEGÅRDEN Ruth Marek: 20225629 / Birthe Sandholdt:
51 34 16 55
BØRNEHUSET CHILLI
20 51 19 40
C-HÅNDVÆRK v. CLAUS REFSHAUGE. TØMRERARBEJDE
24 27 19 96
EL-TEK APS
74 57 62 20
KLINIIK – FØDDER I CENTRUM, HOVSLUNDVEJ 33
60 65 52 81
FÆLLESSKOLEN HoptrupMarstrupVilstrup
74 34 38 50
GRANMAND.DK v. JENS J. SKOV (mobil: 28155737)
74 57 53 71
GRUBEGÅRD I/S, JACOB SMIDT
60 67 25 20
HENRIKSEN - BYG - ved JOHN HENRIKSEN
40 59 18 48
HOPTRUP EFTERSKOLE
74 57 10 14
HOPTRUP BORGERFORENING
(besøg vores side på Facebook)
HOPTRUP FODKLINIK V/DORTE ROSENKILDE
29 72 57 86
HOPTRUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN, TORBEN HANSEN
40 36 84 70
HOPTRUP MARSTRUP IDRÆTSFORENING
HOPTRUP MURERFORRET. V/KARLO SKØTT, EGEDAL 6 skoett@bbsyd.dk
24 49 84 48
HOPTRUP PENSIONISTFORENING
74 57 54 55
HOPTRUP SOGNS MENIGHEDSRÅD
74 57 53 10
HOPTRUP VANDVÆRK, FORMANDEN TLF.:
20 40 55 72
VÆRKPASSER: 23 69 47 99
KASSEREREN :
23 88 93 64
HOPTRUPS SOGNS LOKALHIST. FORENING
74 57 51 65
Håndlæsning&Healing v. Vibeke Straarup. Se mere : www.vibekestraarup el. facebook
51 52 03 16
JØRN BONDE AUTOVÆRKSTED
74 57 55 35
KESTRUP SMEDE & MASKINVÆRKSTED
74 57 51 32
KNUD EGON SKOVRUP (BESTIL PÅ)
30 74 13 05
KNUD IWERS, SNEDKER- OG TØMRERFORR.
74 57 59 83
L. L. RENGØRING, ØSTERGÅRDSMØLLE 4 v. LINDA LAASHOLDT
60 92 92 00
MALERFORR. v/HENRY SCHULTZ, MARSTRUP
74 57 58 45
MARIANNES KLIPPESTUE, KÆRSMINDEVEJ 16 A
61 78 66 17
MARSTRUP BEBOERFORENING
29 24 80 78
MARSTRUP VANDVÆRK v/Formand KARSTEN B. MADSEN
21 40 45 88
MARSTRUP KØBMAND
29 83 80 09
MULTITEK, KÆRSMINDEVEJ 24, MARSTRUP
20 48 53 40
PAMHULE JAGT OG FISKERI, PAMHULEVEJ 67
26 12 45 47
PETER HEISSEL, VENBJERG
74 57 56 22
PETER HEJSELS AUTOVÆRKSTED
74 57 54 22
RESTAURANT SØSTJERNEN
74 57 55 08
SPAR ved LONE & MORTEN LANG
74 57 52 04
STJERNE OUTLET – MARSTRUP BYGADE 89 – SE MERE PÅ FACEBOOK
STRANDGÅRDEN, SØNDERBALLE (www.strandgaarden.net)
28 11 62 89
TALSMEDEN – Bogføring der giver dig overskud, Diernæsvej 126, Haderslev
51 81 12 64
TIMS TØMRERFORRETNING v/TIM BRODERS
41 15 21 84
TREVIA v/ OLE SKOVSHOVED, EGEDAL 17
20 25 03 04
TORBENS PEJSESERVICE, HOPTRUP
51 55 65 44
Vh-consult.dk - Tilstandsrapporter og Energimærkning
40 20 12 43
VIKÆR STRAND CAMPING: info@vikaercamp.dk
74 57 54 64
VOGNMAND AAGE KUSCH, HOPTRUP, BIL: 20 28 08 47
74 57 58 47
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

