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TO FISKERE VED SLIVSØEN

Slivsøen indbyder til mange smukke motiver. De to fiskere, der nyder stilheden
ved søen er foreviget af Viggo Hjort Kohberg. Billedet er fundet i facebookgruppen ”haderslev og omegn”, hvor man kan gå på opdagelse i mange spændende lokale billeder. Tak til Viggo Hjort Kohberg.
Så er det i øvrigt tid for generalforsamlinger i sognet. En af de mere kritiske er
hos Hoptrup Borgerforening, hvor næsten hele bestyrelsen vil skiftes ud. Det er
derfor på tide, at alle gode lokale kræfter kommer op af stolen og hjælper til i
arbejdet på, at foreningen kan overleve.
Et lille hjertesuk:
Vi er glade for alle indlæg til Kontakten. Et lille problem er de indlæg, hvor for
mange ting er bundet af koder mm. For at få bladet til at passe med et multiplum af fire, har vi brug for at kunne redigere. Så venligst indlæg uden koder.

KYNDELMISSE
(Kjørmes Knud)

Den 2. februar er det
halve af vinteren
overstået. Det er også
40 dage efter Jesu
fødsel, og dermed
fejres dagen som
Marias renselsesdag.
Kyndelmisse er en
fordanskning af
Candelarum Missa (lys
messe). Kjørmes Knud
eller kyndelmisse
knude (hård vintervejr)
er den folkelige
benævnelse.

FRA FÆLLESSKOLEN
Bak op om skolebestyrelsesvalget 2018
Har du lyst til at være en del af skolebestyrelsen har vi valg her i foråret.
Kom til opstillingsmødet den 3. april kl. 19.00
Nærmere invitation følger.
Ny tarzanbane til skolens legeplads.
I øjeblikket holder vi ekstra øje med den grønne plæne udenfor Alfa.
Vi går nemlig og venter på, at den nye tarzanbane snart bliver etableret.
Ordren er afgivet og i løbet af kort tid går arbejdet med at montere
tarzanbanen i gang.
Banen vil stå klar først i foråret og får som underlag hybridgræs.
Vi glæder os meget til, at tarzanbanen står klar til at inspirere til lege og
bevægelse i undervisning, frikvarter og i SFO.

Bestyrelse søger nye medlemmer

Det er nu ved at være tid til den årlige generalforsamling i Borgerforeningen for Hoptrup & Omegn.
Derfor er det nu, du skal komme ud af busken – for at
være aktiv deltagende i vores spændende og givende
arbejde for borgerne og samfundet i sognet.
Vi har brug for nye kræfter der kan træde til og blive
en del af vores bestyrelse, dig – din nabo eller måske kender du en, du kan opfordre til at melde sig på banen.
Har du mulighed for at tilbringe nogle hyggelige timer sammen med andre
engagerede medlemmer, vil vi opfordre dig til at tage kontakt til vores formand
Mogens Frølich på mobil 21 555 333 eller e-mail mogensfroelich@hotmail.com
– så vi kan få en snak om et fremtidigt konstruktivt samarbejde og om
muligheden for en kommende plads i vores bestyrelse.
Vi ser meget frem til at høre fra dig

Bestyrelsen

Borgerforeningen for Hoptrup & Omegn
-

Bø rn ef o d b old
- F o d b old f o r sjo v
Så er det atter blevet tid til at starte op med fodbold for
børn. Vi starter tirsdag den 3. april 2018. (Anmod even- www.hmif.dk
tuelt om medlemskab på Facebook ”HMIF børnefodbold” for løbende information)Tidspunkt og sted: Tirsdage fra kl. 17.00 til
kl. 17.45 på fodboldbanen i Marstrup.
Kontingent: Det afhænger af eventuelle turneringskampe, men det bliver
billigt 
Aldersgruppe: Årgang 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014
Håber vi ses:)
Fodboldhilsner fra trænerne
Ved eventuelle spørgsmål kan Joan (Tlf. 60 14 89 84) og Pernille (Tlf. 60 60
99 64) kontaktes.
Hvis du har lyst til at være en del af trænerstaben, så giv lyd.

VI INVITERER TIL
GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 21. MARTS 2018
Fra kl. 19.00 på Lillegården
I samarbejde med Hoptrup Vandværk og Slivsø Bådelaug er vi vært med smørrebrød
samt diverse drikke
Vi glæder os til at se dig / jer

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
1. Valg af stemmetællere / stemmeberettigede
2. Formandens beretning for 2017
3. Regnskabsaflæggelse for 2017
4. Indkomne forslag (Sendes til formanden Mogens Frølich senest 1. marts 2018 – pr. brev el. mail
mogensfroelich@hotmail.com)

5. Genforeningsstenen: Afstemning om 3 mulige placeringer som annonceret i
Kontakten / Bestyrelsen anbefaler placering i byparken på parkeringsplads
mod vej.
6. Fastsættelse af kontingent (kr. 120,- familie / kr. 60,- enlig)
7. Valg
Bestyrelsen:
- Formand Mogens Frølich (På valg – modtager ikke genvalg)
- Næstformand Jeppe Søgaard
- Kasserer Louise Ruggaard
- Bestyrelsesmedlem Johannes Mortensen (På valg – modtager ikke genvalg)
- Bestyrelsesmedlem Kirsten Heissel (På valg – modtager ikke genvalg)
Suppleanter:
- 1. suppleant Lone Lang (På valg – modtager ikke genvalg)
- 2. suppleant Henning Nørgaard (På valg – modtager genvalg)
- 3. suppleant Birthe Sandholdt (På valg)
Revisorer:
- Finn Juhl (Modtager ikke genvalg)
- Fritz Vogensen
Revisorsuppleant
- Niels Glasdam
8. Eventuelt
På bestyrelses vegne

Mogens Frølich

Selvom 2018 nu allerede er 1 mdr. gammel, vil
jeg dog alligevel starte med at ønske jer alle
godt nytår. Håber, at I alle har fået en god start
på det nye år, og at I har sat jer nogle gode mål
for 2018.
For HMIF, er målsætningen, at vi skal arbejde
videre, hvor vi slap i 2017 - at udvikle idrætsforeningen, så endnu flere får lyst til at blive
medlem og være en del af et fantastisk fælle
fællesskab, hvor man på kryds og tværs af sognet kan
skabe nye bekendtskaber. I HMIF starter 2018
derfor med et nyt tiltag – Floorball – hvor vi selvfølgelige håber på, at interessen
vil være lige så stor her i sognet, som i resten af landet. Floorball er en fantastisk
holdsport, der kan spilles af alle, da det kan spilles på mange forskellige intens
intensitetsniveauer. Læs mere om
m opstart her i Kontakten eller på vores Facebook og
hjemmeside.
Til at skabe udvikling i HMIF er der brug for frivillige kræfter - trænere, ledere og
bestyrelsesmedlemmer. Dette er gældende både i de mange afdelinger vi har og
til forretningsudvalget. Den årlige generalforsamling i HMIF nærmer sig, og i år
har vi brug for nye kræfter til forretningsudvalget. Jette Andersen, vores dygtige
Kasserer igennem mange år og vores 2 unge aktive Suppleanter, Tobias Knudsen
og Jonas Ebsen, ønsker ikke at genopstil
genopstille.
le. Som Kasserer kræves det, at du har
flair for tal (du vil blive oplært af Jette i brug af Conventus). Suppleanter i fo
forretningsudvalget, får ikke kun tilsendt referatet, men tager aktiv del i bestyre
bestyrelsesarbejdet. Har du lysten til at involvere dig i fr
frivilligt
ivilligt arbejde i HMIF og være
med til at udvikle sognets idrætsforening, er det nu du skal slå til. Uanset om du
ønsker at stille op til de nævnte poster eller ej, håber jeg, at I ønsker, at gøre
brug af jeres demokratiske indflydelse og demokratiske inv
involvering
olvering ved at møde
op til generalforsamlingen.
Sæt kryds i kalenderen og støt op om HMIF,
Onsdag den 21.02.2018 kl. 19.30 i Marstruphallens cafeteria.
Vi ses til generalforsamlingen
Karin Sand Hansen
Tlf.: 26 79 50 73
Mail: karinsandhansen@live.dk

BRUGERRÅDET ved LILLEGÅRDEN
afholder
GENERALFORSAMLING
torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.30 på Lillegård
Dagsorden iflg. Vedtægterne
På valg er:
Rauni Kjær (modtager ikke genvalg)
Fin Hoeck (modtager genvalg)
Valg af suppleanter:
Christian Marek
Birgit Vial
Valg af revisor:
Jønne Christensen
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 8 dage før.
p.b.v.
Birthe Sandholdt, Lillegård 5, Hoptrup

Brætspilsaften

Elsker du også et godt spil? Altså sådan et gammeldags bræt-, terningeller
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. 8. marts kl. 19-21.30 (ca.)
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 6/3.

Floorball
Kunne du tænke dig at prøve at spille floorball for sjov, så er muligheden
der. Sted: Marstrup Hallen
Tidspunkt for mix hold: onsdage fra kl. 18.00 til kl. 19.00.
Tidspunkt for damehold: Søndage kl. 20.00 til kl. 21.00
Kontingent: 150 kr. fra nu og frem til juni.
Opstart: Henholdsvis den 4/2 og 7/2 2018.
Du skal være over 15 år.
Husk: Indendørssko og mon ikke en drikkedunk vil
være en god ide Stave og bolde har foreningen.
Håber vi ses.
Hilsner fra
Karin og Joan
Ved eventuelle spørgsmål til onsdagsholdet kan
Karin kontaktes på tlf. 26795073 og Joan kan kon- www.hmif.dk
taktes vedr. søndagsholdet på tlf. 60148984.
-

HOPTRUP VANDVÆRK
Afholder
GENERALFORSAMLING
Onsdag den 21. marts kl. 19.00
På Lillegården
Dasgsorden iflg. Vedtægterne
Mvh
Hoptrup Vandværk

PS.: Bruddet, der opstod den 13. januar er nu fundet og udbedret.

HMIF Gymnastik
afholder
forårsopvisning
Søndag den 18. marts kl. 10 er der
forårsopvisning i Marstrup Hallen.

Gæstehold er Sundeved Efterskole
Mere information i næste nummer af
Kontakten.

www.hmif.dk

Hoptrup Sogns Lokalhistoriske Forening
Indkaldelse til generalforsamling.
Aftenens foredragsholder er
August Kragh.
Generalforsamlingen 2018.
Afholdes den 01-03-2018 kl.
19.30, i
Spisesalen på Hoptrup
Efterskole
Hoptrup Hovedgade 11,
Hoptrup, 6100 Haderslev
Der kan købes kaffe og kage
for kr. 20.00 per person.
Med venlig hilsen.
Bestyrelsen

Hvem er jeg?

Fastelavnsfest i Marstrup.
Så er endnu et år gået og det er atter blevet tid til at holde fastelavnsfest, så derfor
vil Marstrup Beboerforening hermed gerne invitere alle i Marstrup og omegn til

Fastelavnsfest på skolen
søndag den 11. februar fra kl. 14.00 til ca. 16.00.
Der vil være præmier for bedste udklædte,
kattekonge og kattedronning i hver aldersgruppe, som er følgende:
 0 – 3 år.
 4 – 6 år.
 7 – 10 år.
 11 – 13 år.
Slikposer koster 20kr, og betaling for dem sker ved Marstrup Købmand senest
tirsdag den 6/2 2018.
Kaffe, kage og saftevand købes på skolen. Husk der kan betales med Mobile Pay.
Vi starter med at slå katten af tønden Derefter samles vi i fællesrummet i den
nye bygning og får slik, saftevand, kage og kaffe. Mens vi sidder og spiser vil der
være præmieoverrækkelser.
Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag.
Vi i Marstrup Beboerforening ser frem til at se jer.
Vel mødt Marstrup beboerforening.
Hjælpere til fastelavnsfesten.
Vi mangler hjælpere til følgende:
 At gøre klar med opstilling af borde og stole. Komme kl. 13.15.
 Hjælpe i køkken med at lave kaffe og saftevand samt stå for salg. Komme
kl. 13.30
 At rydde op bagefter.
 At bage kager.
Hvis du vil hjælpe med noget af dette, så skriv en besked til Louise på tlf.: 61 24
04 70 eller Randi på tlf.: 60 13 34 51.

Hoptrup Marstrup Idrætsforening indkalder til
generalforsamling
ling i Marstruphallens klublokale
onsdag den 21
21-02-2018 kl. 19.30
Dagsorden iht. HMIF vedtægt § 7:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kasserens beretning om det reviderede regnskab, der fremlægges til go
godkendelse.
4. Behandling af indkomne forlag.
5. Valg af forretningsudvalg og bestyrelse iht. vedtægt § 5.
Følgende er på valg:
Kasserer

Jette Andersen (ønsker
ønsker ikke genvalg)
genvalg

1 forretningsudvalgsmedlemm
forretningsudvalgsmedlemmer: Søren Knudsen (ønsker
ønsker genvalg)
genvalg
John Henriksen (ønsker
ønsker genvalg)
genvalg
2 suppleanter:

Jonas Ebsen (ønsker
ønsker ikke genvalg)
genvalg
Tobias Knudsen (ønsker
ønsker ikke genvalg)
genvalg

6. Valg af 1 bilagskontrollant
7. Evt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmød
fremmødtes antal. Ethvert
medlem, der er mindst 14 år og har betalt kontingent, er stemmeberettiget.
Forældre til børn, der er medlemmer, har stemmeret ved generalforsamlingen.
Ethvert medlem, der er fyldt 16 år er valgbart. Stemmeafgivelse sker ved pe
personlig fremmøde.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalfo
generalforsamlingen – Karin kan kontaktes på tlf. 26 79 50 73 eller mail
karinsandhansen@live.dk

KIRKEKONTAKT
HOPTRUP SOGN

JANUAR - FEBRUAR
Søndag den 4. februar kl. 10.30, Lægmandsgudstjeneste
Kort gudstjeneste, uden præst. Der synges salmer og søndagens
bibellæsninger og bønner læses og bedes.
Der bydes på kaffe efter gudstjenesten.
Søndag den 11. februar kl. 19.00, Fastelavns søndag
Klavergudstjeneste ved Lars-Peter Melchiorsen.
Søndag den 18. februar kl. 10.30, 1. søndag i fasten
Højmesse med klaver. Ved Poul Martin Langdahl.
Tirsdag den 20. februar kl. 19.00 Sogneaften i Kirkehuset.
Se omtale nedenfor.
Søndag den 25. februar kl. 10.30, 2. søndag i fasten
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Onsdag den 28 febr. kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste. Se omtale nedenfor
Søndag den 4. marts, 3. søndag i fasten:
Kl. 15.00 Koncert ved kirkens kor, se omtale nedenfor.
Denne søndag er der ingen gudstjeneste i Hoptrup Kirke, vi henviser til
Vilstrup Kirke, hvor der er gudstjeneste kl. 10.30 ved Lars-Peter Melchiorsen
Torsdag den 8. marts kl. 19.00 Brætspilsaften i Kirkehuset.
Se omtalen nedenfor.
Søndag den 11. marts kl. 10.30, Midfaste søndag
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Søndag den 18. marts kl.10.30, Mariæ Bebudelsesdag

Højmesse ved Poul Martin Langdahl. Efter gudstjenesten er der frokost og
fortælling i Kirkehuset, se omtale nedenfor.
_________________

FORÅRSKONCERT
Søndag den 4. marts kl. 15.00
Vi glæder os til at se mange til denne lokale koncert, hvor kirkens kor skal
synge under ledelse af Lone Skovgaard. Koncerten er gratis og åben for alle.
Efter koncerten inviteres alle til kaffe i Kirkehuset.
_____________

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. Vi slutter forløbet af med en lille frokost.
Så 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.
_________________

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.

SOGNEAFTEN I KIRKEHUSET
Fortællingen om en tur bag tremmer
Tirsdag d. 20. februar kl. 19.00
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. Alle er velkommen!
_________________

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.

NYE AKTIVITETER OG NYE UDVALG I KIRKEHUSET
Hva’ ska’ der ske i KIRKEHUSET?
Flere end halvtreds var mødt op til menighedsmøde i Kirkehuset tirsdag den
23. januar. På mødet fortalte menighedsrådet om de arbejdsopgaver, der
har været fokus på i løbet af de sidste par år. Selvfølgelig har det fyldt rigtig
meget at følge bygningen af det nye Kirkehus, men på mødet blev der også
informeret om udviklingen på kirkegården og der blev fortalt om, hvilke
aktiviteter vi lige nu har ved Hoptrup Kirke.
Med det nye Kirkehus har vi en helt særlig mulighed for at lave mange nye
aktiviteter sammen, sådan at Kirkehuset bliver et naturligt samlingspunkt
for alle i Hoptrup og omegn. Vi ønsker, at kirkehuset bliver et sted med et
åbent og vedkommende fællesskab for alle. Et sted, hvor de gode oplevelser
holder i kø!.
Menighedsmødet sprudlede af gode ideer og spændende initiativer, og
sluttede af med, at der blev nedsat en række udvalg, som vil mødes og tale
om, hvordan vi bedst imødekommer ønsker og drømme.
Udvalgene fremlægger sine forslag for menighedsrådet, som beslutter hvad
og hvordan det hele skal foregå.
Nedenfor er nævnt de udvalg, der blev nedsat, dog uden navne på
udvalgsmedlemmer, men med en kort omtale.
Hvis du kunne tænke dig, at være med i et udvalgsarbejde, hvis du har
spørgsmål eller hvis du har forslag, så kontakt Poul Martin.
Kirkehøjskole:
Der er ønske om fællesskab, foredrag om emner fra livet omkring os, viden,
underholdende emner og stof til eftertanke.
På menighedsmødet blev det foreslået at ’kirkehøjskolen’ blev opdelt i to
forskellige slags arrangementer. Menighedsrådet overvejer, hvordan det skal
gribes an, sådan at vi kan inspirere så bredt som muligt.
Måltidsfællesskab:
Torsdag den 5. april er første gang, der indbydes til ”Spis og skrub’a” eller
”Madklub” eller hvad det nu skal hedde. Et udvalg har meldt sig til at lave
mad her første gang, så vi kommer i gang. Det kunne være fint, hvis det blev
ca. en gang i måneden, så det skal være et stort udvalg, der kan fordele
opgaverne. Det bliver nødvendigt med tilmelding til spisningen.

Der arbejdes på, at man også vil kunne tilmelde sig til at blive hentet og kørt
hjem. Og at man vil kunne tilmelde sig til at få maden bragt hjem til sig selv,
hvis man ikke magter at komme hen i Kirkehuset.
Brætspilsaftener:
Flere større byer omkring os har brætspils caféer, som steder hvor man
mødes og hygger med et spil. Inspireret deraf vil udvalget indbyde til
aftener, hvor man mødes og spiller brætspil sammen. Partners, Sequence,
Risk, Ticket to ride, zug um zug, Ludo, Kingdom Builder eller måske
Matador? Mulighederne er mange. Første gang er torsdag den 8. marts kl.
19.00. Se omtalen nedenfor.
Husmoderskole:
Vi er mange, der gerne vil have undervisning og inspiration til at lave god
mad, sådan som de fleste - ikke mindst vore børn - elsker den.
For eksempel: Hvordan laves en sovs, så den smager, som en sovs skal, uden
at det er det helt store trylleri…?
Fredags DROP’IN:
Vi mødes sidst på ugen til en snak, en kop kaffe eller en øl.
Læsecafé, Bogklub:
Udvalget ønsker at mødes og dele læseoplevelser. Første gang er mandag
den 19. marts kl. 19.00 i Kirkehuset. Se mere omtale nedenfor.

Yderligere udvalg og overvejelser:
Herreværelset: En frokost på en hverdag midt i ugen, kun for mænd…
Live streaming fra foredrag på Århus Universitet: Vi streamer et
spændende foredrag fra Universitetet til vores storskærm i Kirkehuset.
Koncerter a la ”sing a song writer” …
Måske er der en sang, der presser sig på? Som vi godt må få lov at høre…
Kunstudstillinger: Vi mangler ophængnings systemer, så der kan hænges
billeder op på væggene i Kirkehuset. Der arbejdes på en løsning.

Arrangementer for Camino vandrere på vores Camino på Haderslev Næs.
Der kommer mange vandrere forbi, kan vi arrangere noget for dem. Måske
skulle vi arrangere fælles vandreture på næssets Camino. Der er også forslag
om at tage kontakt til turistforeningen, for at arrangere noget koordinering.
Fodbold landskampe på storskærm!: Jep! Det er:
Lørdag den 16. juni kl. 18.00 DK-Peru.
Torsdag den 21. juni kl. 14.00 DK-Australien.
Tirsdag den 26. juni kl. 16.00 DK-Frankrig
Tilbygnings udvalg: Med alle de aktiviteter, så skal vi vist snart til at bygge
til! Det har vi nu også et udvalg for…
_________________

STRIKKECAFÉ
”De strikse” mødes den anden mandag i måneden kl. 19-21 i Kirkehuset.
Næste gang er mandag den 12. februar. 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”
_________________

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

BRÆTSPILSAFTEN
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
Kirkehuset
Torsdag den 8. marts kl. 19-21.30 (ca.)
Der vil være masser af spil at vælge imellem, og 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 på tlf. 6171 0411 senest den 6. marts.
_________________

LÆSECAFÉ
Mandag den 19. marts kl. 19.00 mødes læseklubben for første
gang.
Vi taler om, hvad vi skal hedde; ’Bogklub’, ’Litteraturgruppe’
eller måske ’Læsecafé’? Og vi taler om: Hvor ofte vil skal
mødes. Hvilken ugedag er bedst og på hvilket tidspunkt. Der er
forslag om, at vi på skift vælger den bog, som vi læser.
Initiativtagere er: Ella, Bodil, Noomi og Else.
Foreløbig kontaktperson: Else Due-Hansen.
Tlf. 20997403 eller elseogviggo@gmail.com

SIDEN SIDST:
Døbte:

Laust Wormsdorf Jakobsen, Diernæsvej 192
Tristan Gabriell Jensen, Hoptrup Hovedgade 6
Lucas Lund Hansen, Marstrup Kirkevej 84

Begravede:

Anna Kathrine Lorenzen Nielsen, Marstrup
Daniel Løtzsch, Hoptrup

_________________

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!

Genforeningsstenen.
Genforeningsstenen, dens nuværende og måske
nye placering, har gennem lang tid været et diskussionsemne for en del i byen. Ejeren af Hoptrup hus ønsker ikke stenen på grunden længere.
Kommunen vedligeholder kun sparsomt omkring
stenen. Den store smukke sten og det symbol
den er, fortjener bedre.
Lad mig her slå fast: En evt. ny placering ved Kirkehuset er ikke på tale. Menighedsrådet ønsker ikke at stenen og tilhørende flagstang indgår i arealerne omkring kirken. Borgerforeningen er i gang med at se på flere mulige nye placeringer i byen. Pt. er der flere muligheder i spil. Vi har følere ude hos de der ejer
arealerne. Når vi har accept derfra, vil vi fremlægge de tanker og ideer vi har, og
herefter give jer borgere i byen mulighed for at stemme om den bedste placering. Når den nye placering er bestemt, skal vi søge hos Slots-og Kulturstyrelsen
om dispensation til at flytte stenen. Vi kan først søge, når vi har en ny placering
på plads. Chancen for at få dispensation er til stede, fordi stenen er flyttet en
gang tidligere, nemlig da Hoptrup Næsvej blev omlagt.
Så skal vi ha’ styr på økonomien. Det er ikke gratis at flytte den store sten og
flagstang. Så vi skal have indhentet gode tilbud hos nogle firmaer, der har det
tunge grej. Vi skal have lavet fundament til stenen og flagstangen. Så vi skal have lagt ansøgninger ind hos fonde og foreninger, der måske har interesse i at
hjælpe os.
Så der er et stykke vej endnu, men der arbejdes på en løsning.
Borgerforeningen for Hoptrup & Omegn, Kirsten Heissel
-

Hjertestarter i Diernæs.

Beboerforeningen i Diernæs, har med økonomisk hjælp fra borgerbudgetteringen i Haderslev kommune fået købt en hjertestarter.
Den kommer til at hænge på husmuren på Diernæs Strandvej 21, og bliver sat
op indenfor nærmeste fremtid.
Beboerforeningen arrangerede sidste forår et førstehjælpskursus og der kommer også et tilbud til byens borgere i dette forår. Her kan man blive klogere på
hvordan man skal reagere hvis man er vidne til et hjertestop, samt få viden om
hvordan man skal bruge en hjertestarter.
Vi glæder os over at Diernæs nu også kommer med på landkortet: Hjertestarter.dk
Hilsen Diernæs Beboerforening

Generalforsamling i Marstrup Beboerforening.
Hermed inviterer vi alle medlemmer til vores ordinære generalforsamling
onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00 på skolen, i den nye bygning. Der vil være
lidt mad, øl og vand, fra 19.00 til 19.30.
Vi vil gerne have nye kræfter i bestyrelsen, da vi kun er 4 mand tilbage.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for 2017
3. Kasserens beretning om regnskabet for 2017, der fremlægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen:
- Formand: Jens Nybo-Nielsen
- Næstformand: Dorthe Nybo-Nielsen
- Kasserer: Randi Hejnfelt
- Sekretær: Louise Damgaard Hinrichsen
- Bestyrelsesmedlem: Henrik Gude Sørensen
- Bestyrelsesmedlem: Tina Hovedskou Falk Nyland
- Bestyrelsesmedlem: Jørgen Hejnfelt
Suppleanter:
- 1. Suppleant: Claus Damgaard Hinrichsen
- 2. Suppleant: Camilla Bang Sorgenfri
Billagskontrollanter:
- Revisor: Eigil Foged
- Revisor: Anette Outzen
Revisorsuppleant: Pernille Pedersen
7. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest d. 16. marts 2018 på mail: nybo-nielsen@bbsyd.dk
Arrangementer i Marstrup Beboerforening resten af 2018.
Søndag d. 11/2: Fastelavnsfest på skolen.
Onsdag d. 21/3: Ordinær generalforsamling på skolen.
Lørdag d. 23/6: Sankt Hans i Borgerhaven.
Fredag d. 31/8 og lørdag d. 1/9: Byfest på plænen bag ved Marstrup Hallen.
Søndag d. 2/12: Juletræsfest i Borgerhaven.

GENERALFORSAMLING
I Andelsselskabet Marstrup Vandværk
Onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.00
Andelshaverne indbydes til generalforsamling i Marstruphallens cafeteria
Med følgende dagsorden:
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Formanden aflægger beretning om det forløbne år
4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
5. Budgetforslag for det kommende år fremlægges
6. Forslag til takstblad forelægges
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt bestyrelsessuppleant
På valg er:
Karsten Madsen
Hans Chr. Juhl
Ejgil Foged
Kaj Grodt-Andersen (suppleant)
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er:
Revisor: Carl Marten Thams
Revisorsuppleant: Søren Knudsen
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt
Materiale til generalforsamlingen kan rekvireres hos bestyrelsen
Eller hentes på hjemmesiden efter den 28. februar
www.marstrup-vandvaerk.dk

Bestyrelsen for Marstrup Vandværk

NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN OG
PENSIONISTFORENINGEN.

Jul og nytår er godt overstået, og forinden havde vi en dejlig dag til julefrokosten, som blev holdt på Søstjernen.
I Onsdagsklubbens generalforsamling
blev der ingen forandringer – alt
fortsætter uforandret.
Hilsen, Bestyrelsen.
PROGRAM:
Alle arrangementer er kl. 14.00.
Kaffe ved samtlige møder er kr.
20.00.
Onsdag den 31. december: Generalforsamling i Pensionistforeningen og
lottospil.
Onsdag den 7. februar: Tante Tuttes
Knævarmere. Underholdning.
Onsdag den 14. februar: Efterårsferie. Intet arrangement i vinterferien.
Onsdag den 21. februar: Forhenværende biskop, Karsten Nissen. Foredrag.
Onsdag den 28. februar: Hyggeeftermiddag.
Onsdag den 7. marts: Senior Shop
viser forårs- og sommertøj.
Onsdag den 14. marts: Asta Flyvholm
Kjær fortæller på sønderjysk.

LAG
Haderslev - Tønder

Skal vi støtte dit projekt?
Ansøgningsfrist 8. februar.

Har du projektet?
LAG Haderslev-Tønder vil gerne støtte ildsjæle i landdistrikterne og de
innovative projekter. Næste ansøgningsfrist er den 8. februar. Har du et
projekt, som passer på en af nedenstående overskrifter? Så send os en
ansøgning.
Iværksættere – Sønderjyder kan og
vil
Tomme bygninger – gentænk tomme
og forladte bygninger
Bosætning
Smag på Sønderjylland - Madoplevelser.
Den sønderjyske historie i nye oplevelser og fortællinger
Natur i alle former
Unge i fart.
Læs mere på:
www.lag-haderslev-toender.dk

MATEMATIK OG SPIL
Her efter jul har 3. klasse på fællesskolen lært matematik gennem forskellige
spil.
Mathias vandt finalen i
”Aces in the pot”.

I terningespillet "Bar Røv" skulle spillerne skulle addere deres point undervejs - præcist og så hurtigt som
muligt. Valdemar endte med højeste
pointtal.

"Alt besat" er et gammelt terningespil, som kan dateres tilbage til middelalderen. Isabella og Hartvig blev
begge finalevindere.
Billederne er venligst tyvstjålet på
fællesskolens facebookside.

DET SKER
31.01.
07.02.
11.02.
20.02.
21.02.
22.02.
22.02.
28.02.
01.03.
07.03.
08.03.
13.03.
14.03.
14.03.
18.03.
21.03.
21.03.
17.04.
12.06.
16.06.
21.06.
23.06.
26.06.
-

Januar
Generalforsamling i Pensionistforeningen
Februar
Pensionistforeningen: Tante Tuttes Knævarmere
Fastelavnsfest i Marstrup
Sogneaften i Kirkehuset kl. 19.00
Pensionistforeningen: Foredrag ved forhv. biskop Karsten Nissen
HMIF Generalforsamling kl. 19.30
Brugerrådet for Lillegård – Generalforsamling kl. 19.30
Pensionistforeningen: Hyggeeftermiddag
Marts
Lokalhistorisk Forening: Generalforsamling på Efterskolen kl. 19.30
Pensionistforeningen: Senior Shop viser forårs- og sommertøj
Brætspilaften i Kirkehuset 19.30
Kontakten deadline
Pensionistforeningen: Asta Flyvholm Kjær fortæller på sønderjysk
Marstrup Vandværk, Generalforsamling kl. 19.00 i Marstruphallen
HMIF gymnastikopvisning kl. 10.00
Generalforsamling Hoptrup – Flere foreninger. Fra kl. 19.00
Marstrup Beboerforening – Generalforsamling kl. 19.30
April
Kontakten deadline
Maj
Juni
Kontakten deadline
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

Slivsø Bådelav afholder generalforsamling på
Lillegården 21. marts kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Slivsø Bådelav
v/Frits Vognsen

MIKKIS SPALTE

har vi haft generalforsamling, kaptajne nævnte igen, at værnet mangler nogle raske friske kvinder og
mænd til værnet. Vi vil i nær frem
tid gå gaden langs og opsøge de nye
unge mennesker, som er flyttet til
byen. I år var der en enkelt, der fik 5
års tegn, og det var Thomas Dalsgård Hansen, og årets brandmand
blev Frits Vognsen. Der skal fra
brandværnet lyde en stor tak til firkløveret Leif Lillemølle, Tommy
Træmand, Ebbe & Flod og Kalle Kabit for gule ærter, som blev rost i høje toner. I vandværket er der eftersøgning af brud på ledningen og i
skrivende stund er bruddet ikke fundet, selv om at Torben, Erik og Claus
er i gang om natten med at lukke
ned for de forskellige afdelinger. De
har været i gang 14 dage. Selvom vi
har vand nok i værket, er det lige rigeligt, der forsvinder.
Det var alt for denne gang.
Hilsen Mikki.

I brandværnet har vi haft travlt i januar med syv udrykninger. Skorstensbrand nytårsnat den 1. jan. kl.
04.27. D. 7. jan. ass. Falck, Starup
Engvej 19. D. 8. jan. ass. Falck, Starup Engvej 19, kom ikke i indsats. D.
11. jan. Motorvejs rasteplads Ustrup
Øst, slukning af affald i sættevogn.
D. 15. jan. Gammel McDonald Erlevej ass. Falck. D. 18. jan. Ild i fyrrum
Hyrup Bygade. D. 27. jan. Ild i fyrrum
Hoptrup Hovedgade. Julen og Nytåret er overstået, der har ikke været
de store ting at skrive om. Her på
Djernæsvej en enkelt postkasse, ingen juletræer i flagstangen, mit eget
kom jeg ikke af med. I brandværnet
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: 13.03.. kl. 12.00. (Næste igen 13.04.)
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.

Vintervejr i Diernæs Dagpleje.
I januar har vi været ude og undersøg, hvad vinter er
for en størrelse. Naturfænomener
nomener og nysgerrigheden
har været vigtige elementer, når vi har fordybet os i
vintervejret.
Vi har mærket blæsten på kinderne, når vi var ude i
snevejret. Vi har smagt på de hvide kolde fnug og
oplevet,
levet, at sne bliver til vand, når det smelter på
tungen.
Vi har også set, at vandpytterne var forvandlet og
var blevet helt hårde og glatte og vi har hørt,
hvordan det lyder, når vi knuste isen me
med vores
støvler. Fingrene har vi brugt til at mærke, at is og
sne er noget som er koldt – meget koldt.
En dag tog
vi en stor
klump is
med ind i varmen – og tænk sig, isen forsvandt og blev til vand i gryden til stor
glæde og forundring hos børnene.
børnene
Fuglenee komme tæt på her i vintertiden og
vi har lavet vores egen fuglemad, som er
hængt op udenfor vinduerne, så vi kan se,
når fuglene kommer og spiser. Nu ved vi,
at den sorte er en solsort og den med de gug
le farver er musvitten.
Vi har også hængt fuglemad oopp på legepladsen, hvor vi har undersøgt sporene i
sneen – hvem er det mon, der har været på besøg?
At det er koldt udenfor, betyder ikke, at vi holder os inde. Is, sne og vand er så
spændende, at vi bare må ud og opleve, at naturen er forandret. Det er næ
næsten
magi.
Også dagplejens yngste nyder vintervejret og det
mystiske hvide stads.
Vi bruger sportspladsen flittigt,
ttigt, her i vinter, hvor
sansegyngen er et hit.
Følg dagplejen her:
https://www.facebook.com/Diernæs
https://www.facebook.com/Diernæs-Dagplejeved-Slivsøen-Haderslev-727927633979120/
727927633979120/

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
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
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

