
k o n t a k t e n 

  

NUMMER 6          MARTS 2018 
 

TRIVSELSDAG PÅ FÆLLESSKOLEN 

 
              Fællesskolen har haft trivselsdag. Her er dansegruppen i gang. 
Mens vi kikker langt efter foråret, kan vi glæde os over et aktivt lokalsamfund. 
Læs inde i bladet om mange gode tilbud fra Hoptrup Marstrup Idrætsforening, 
I Diernæs har de kræmmerdag og affaldsindsamling, pensionisterne mødes 
hver uge og de frivillige brandmænd står altid klar til at gribe ind. Kirken strør 
også om sig med gode tilbud både om søndagen og med forskellige samværs-
typer de andre dage. Folkene fra Hoptrup Vandværk har haft nogle travle må-
neder med en del brud på rørene, der visse steder er ”møre”. Arbejdet med 
vandrørene er løbende beskrevet på Kontaktens side på facebook. Siden er 
åben for alle. Man skal blot bede om medlemskab på siden – og så får man og-
så Kontakten i farver. 



                      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 

mailto:mogensfroelich@hotmail.com


Hanne Jønsson, som 
ganske frivilligt uden 
honorar holder 
toilettet ved 
Slivsøen rent, er 
godt og grundigt 
træt af det. Hun 
skriver: ”Øv hvor er 
det træls, man 
forsøger at holde 
det rent og pænt på 
toilet og i 
redskabsrum. Og så 
møder jeg dette i 
dag.” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Et par dage senere: 
”Toilettet ved Slivsøen er 
blevet aflåst, da det ikke 
er mig mulig at holde det 
rent. Var i dag oversmurt 
med makrel i tomat. Mvh. 
Hanne.” 
 
 



Generalforsamlingen er vel overstået. Desværre må vi erkende, at 
generalforsamling ikke er det største event i HMIF 
var en trofast skarre på ca. 15 mand. 
ningsudvalgsmedlemmer Søren Knudsen og John Henriksen og 
bilagskontrollant Kent Sydbøge
Kasserer og 2 suppleanter. Den e
– Erik Henningsen og den anden suppleant er efterfølgend
Bjerre Deleuren. Kassererposten gav os lidt udfordringer
mødte ønskede at varetage posten. 
gen modtaget en henvendelse, fra Jane Hingkjær, som gerne ville træde til
fremt vi ikke fandt en kasserer på generalforsamlingen
valgte at give Forretningsudvalget 
holdt et møde med Jane og jeg er overbevist om, at vi har fundet den rette til at 
overtage posten efter Jette An
Forretningsudvalget for HMIF består af følgende:
Formand  Karin Sand Hansen
Næstformand Henning Ebsen
Kasserer  Jane Hingkjær
Medlem  Søren Knudsen
Suppleant Erik Henningen
Bilagskontrollant Jørgen Lauritz
Med generalforsamlingen i ryggen
fortsætte det gode arbejde med at udvikle HMIF og tilbyde jer m
fællesskab og hygge. Sport, fællesskab og hygge er der masser af ved de 2 
kommende arrangementer i HMIF.

Søndag den 1

Fredag den 13.04.2018 

Gymnastikopvisning er lig med forår og for idrætsforeningen betyder det, at i
dendørssæsonen nærmer sig sin afslutning og
døren. Stor tak til alle frivillige og idrætsudøvere, som i efterår
har været med til at skabe liv og glæde i Marstrup hallen
Fællesskolen. Samtidig vil vi byde alle frivillige og 
den kommende udendørssæson. Vi håber, at I alle vil få en rigtig god sæson, 
med mange gode timer på fodboldbanerne, i skoven og ved vandet.
Karin Sand Hansen 
Tlf. 26 79 50 73 /mail: karinsandhansen@live.dk

Generalforsamlingen er vel overstået. Desværre må vi erkende, at 
samling ikke er det største event i HMIF – fremmødt 

var en trofast skarre på ca. 15 mand. Der var genvalg til forre
ningsudvalgsmedlemmer Søren Knudsen og John Henriksen og 
bilagskontrollant Kent Sydbøge . 3 nye poster skulle besættes 

Den ene suppleant blev valgt på generalforsamli
Erik Henningsen og den anden suppleant er efterfølgende funden 

Kassererposten gav os lidt udfordringer, da ingen af de fre
at varetage posten. Bestyrelsen havde inden generalfo

gen modtaget en henvendelse, fra Jane Hingkjær, som gerne ville træde til
kke fandt en kasserer på generalforsamlingen. Generalforsamli

valgte at give Forretningsudvalget mandat til selv at godkende Jane. Vi har a
holdt et møde med Jane og jeg er overbevist om, at vi har fundet den rette til at 
overtage posten efter Jette Andersen.  
Forretningsudvalget for HMIF består af følgende: 

Karin Sand Hansen 
Henning Ebsen 
Jane Hingkjær 
Søren Knudsen & John Henriksen 
Erik Henningen & Dennis Bjerre Deleuren
Jørgen Lauritzen & Kent Sydbøge 

Med generalforsamlingen i ryggen og alle posterne besat, glæder vi os 
fortsætte det gode arbejde med at udvikle HMIF og tilbyde jer m

Sport, fællesskab og hygge er der masser af ved de 2 
arrangementer i HMIF. 

Søndag den 18.03.2018 – Gymnastikopvisning

Fredag den 13.04.2018 – Åbenhal, Gratis arrangement med sport og leg

Gymnastikopvisning er lig med forår og for idrætsforeningen betyder det, at i
dendørssæsonen nærmer sig sin afslutning og udendørssæsonen står lige for 
døren. Stor tak til alle frivillige og idrætsudøvere, som i efterår
har været med til at skabe liv og glæde i Marstrup hallen og gymnastiksalen på 

. Samtidig vil vi byde alle frivillige og idrætsudøvere velkommen til 
den kommende udendørssæson. Vi håber, at I alle vil få en rigtig god sæson, 
med mange gode timer på fodboldbanerne, i skoven og ved vandet.

arinsandhansen@live.dk  
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og alle posterne besat, glæder vi os til at 
fortsætte det gode arbejde med at udvikle HMIF og tilbyde jer masser af sport, 

Sport, fællesskab og hygge er der masser af ved de 2 

Gymnastikopvisning 

arrangement med sport og leg 

Gymnastikopvisning er lig med forår og for idrætsforeningen betyder det, at in-
udendørssæsonen står lige for 

døren. Stor tak til alle frivillige og idrætsudøvere, som i efterår-/vinterperioden 
og gymnastiksalen på 

idrætsudøvere velkommen til 
den kommende udendørssæson. Vi håber, at I alle vil få en rigtig god sæson, 
med mange gode timer på fodboldbanerne, i skoven og ved vandet. 



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 
Fastelavnsfesten i Marstrup. 
Søndag den 11. februar holdte vi fastelavnsfest i den nye bygning på skolen. Der var igen rigtig mange flotte 
udklædte børn, samt nogle flotte kager. Alle hyggede sig og havde en god eftermiddag. Vi i Marstrup 
Beboerforening siger mange tak for det store fremmøde til fastelavnsfesten.  
 
 



NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN OG 
PENSIONISTFORENINGEN. 
Pensionistforeningen har haft gene-
ralforsamling uden de store foran-
dringer i bestyrelsen. 
Annalise Damm er stadigvæk for-
mand. Øvrige poster: 
Næstformand og sekretær: Jette 
Lundgaard. 
Kasserer: Emma Have. 
Medlemmer: Annemarie Bosak, 
Svenn Åge Bosak, Erna Bonde og 
Nanna Petersen. 
Suppleanter: Egon Have og Karl Erik 
Hagensen. 
Hilsen, Bestyrelsen. 
PROGRAM: 

Alle arrangementer er kl. 14.00 på 
Lillegård. 
Kaffe ved samtlige møder er kr. 
20.00. 
Onsdag den 14. marts: Asta Flyvholm 
Kjær fortæller på sønderjysk. 
Onsdag den 21. marts: Lottospil. 
Onsdag den 28. marts: Hyggeefter-
middag. 
Onsdag den 4. april: Bjergbakkens 
Cabaret underholder. 
Onsdag den 11. april: Forårsfest. 
Pris: 150 kr. 
Tilmelding senest den 28. marts til: 
Annemarie Bosak 74 57 57 29 
Emma Have: 51 81 48 15. 
Onsdag den 18. april: Lottospil. 
 
  

HMIF Gymnastik  
afholder  

forårsopvisning 
 

Søndag den 18. marts kl. 10 er der for-
årsopvisning i Marstrup Hallen. 

 
Gæstehold: Sundeved Efterskole og Teen Tøser fra Haderslev 

 

 

www.hmif.dk 



Genforeningsstenen skal flyttes 

Borgerforeningen har undersøgt flere muligheder og er landet på to 

forslag, som vi gerne vil have jeres mening om. De to forslag kan ses 

nedenfor. 

For at afgive sin mening, kan der senest d. 21. marts skrives på en liste 

hos købmanden eller mailes til følgende: 

Kirsten Heissel venbjerg@mail.dk eller Henning Nørgaard 

henning@hoptrup.net.    

Byparken (Sportspladsen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottanggaardvej - HAB 

Forslag 1 

Forslag 2 

mailto:venbjerg@mail.dk
mailto:henning@hoptrup.net


KIRKEKONTAKT  
    HOPTRUP SOGN 
  
 
        MARTS – APRIL      

 
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.   
 
Tirsdag den 20. marts kl.12-14: ”Kun for mænd” 
Mandefrokost, se omtale nedenfor. 
 
Onsdag den 21. marts kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste 
 
Torsdag den 22. marts kl. 18-21 Konfirmand/forældre-aften  
For konfirmander og forældre.  
 
Søndag den 25. marts kl. 10.30, Palmesøndag 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
 
Torsdag den 29. marts kl. 18.00, Skærtorsdag 
En helt særlig gudstjeneste, hvor der serveres et måltid mad under 
gudstjenesten. Nadveren indstiftes ved et måltid, ligesom da Jesus gjorde 
første gang med sine disciple. Alle er velkommen, der er ikke tilmelding, vi 
deler måltidet med dem, der kommer. 
 
Fredag den 30. marts kl. 10.30, Langfredag 
Liturgisk gudstjeneste ved Poul Martin Langdahl. 
 
Søndag den 1. april kl. 10.30, Påskedag 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
 
Mandag den 2. april kl. 14.00, 2. påskedag 
Fælles provstigudstjeneste i Haderslev Domkirke. 
 



Torsdag den 5. april kl. 18-20: Fællesspisning i Kirkehuset 
Tilmelding nødvendig, se omtale nedenfor. 
 
Søndag den 8. april kl. 10.30. Konfirmation  
Se navnene på konfirmanderne nedenfor.  
 
Søndag den 15. april kl. 10.30, 2. søndag efter påske 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
 
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, beskærer og planter og drikker en kop 
kaffe. Alle er velkommen til at være med, uanset hvor ’grønne’ fingrene er.  

_________________  
 

FORTÆLLINGEN OM AT VÆRE DANSKER  
SOM TYSK SOLDAT I 1. VERDENSKRIG  

 
SØNDAG DEN 18. MARTS I KIRKEHUSET 

 
GUDSTJENESTE - FROKOST - FORTÆLLING 

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 han  
har skrevet en meget 
detaljeret og levende 
fortalt dagbog.  
 
 
 

Frederik Tychsen er den unge mand, nr. 3 fra venstre. 



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 

  
 

_________________   

 

 ”KUN FOR MÆND” – MANDE FROKOST 
Tirsdag den 20. marts kl. 12-14 
I Kirkehuset mødes vi og spiser en frokost sammen. Her første gang bestiller 
vi to stykker smørrebrød til hver og vi får en øl eller vand dertil. Vi taler om 
hvor ofte, der skal være mandefrokost og hvilke ting vi eventuelt skal have 
på programmet. Pris for frokost: kr. 50,-  
Tilmelding hos Torben Juhl, tlf.:  2040 5572   
eller Poul Martin, tlf.: 5116 8656 - ALLE (mænd) ER VELKOMMEN!  

_________________   

 

 Spaghettigudstjeneste 
Onsdag den 21. marts er der spaghettigudstjeneste.  
(Ellers er det på månedens sidste onsdag). 
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.  
Klubberne mødes i konfirmandstuen.     

mailto:elseogviggo@gmail.com


FÆLLESSPISNING i Kirkehuset 
TORSDAG DEN 5. APRIL 
KL. 18.00 – 20.00  
 
Alle er velkommen til at spise med!  
Tilmelding er nødvendig  
og gerne senest lørdag den 31. marts.  
 
Du tilmelder dig hos dagens madhold, ring eller sms til enten:  
Else og Benny Clausen på tlf: 26295948 
Eller Mona og Johan Kulmbach på tlf: 50520486 
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. 
For børn på 0-3 år er det gratis. For børn på 3-12 år koster det kr. 25. og for 
voksne koster det kr. 50.                                   

_________________ 
 

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 6. april. 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.  

_________________ 

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. 

  



KONFIRMATION I HOPTRUP KIRKE 
Søndag den 8. april kl. 10.30 konfirmeres:  
 
Andreas Østergaard Andersen  Diernæsvej 34, Hoptrup 
Aske Høy Møller   Lysmosen 5, Marstrup  
Bertram Hejselbjerg Jelling  Søholm 7, Marstrup 
Christine Refshauge Skovshoved Egedal 17, Hoptrup 
Erik Bertel Haugaard Vognsen  Neder Kestrup 5, Hoptrup 
Helene Moesgård Knudsen  Søholm 37, Marstrup 
Jesper Balsam   Knokbjerg 13, Marstrup  
Laust Gaarsvig    Hoptrup Kirkeby 64, Hoptrup 
Luise Lund Fabrin   Lysmosen 10, Marstup 
Melina Höck Mortensen  Diernæs Strandvej 16, Diernæs 
Mette Maria Vangsgaard Andersen  Selbjerg 38, Hoptrup 
Mads Enemark Meisner Møller Egedal 29, Hoptrup  
Mads Kramer Faaborg  Diernæsvej 210, Sønderballe 
Marcus Aabling   Sønderballe Hoved 30, Sønderballe 
Nanna Thi Slagor Clausen  Selbjerg 32, Hoptrup 
Nikolai Emil Madsen Bruun  Lindevej 11, Haderslev 
Rasmus Mikaelsen Rosenberg Jessen Søvang 19, Marstrup 
Simon Have Lauesen  Hoptrup Hovedgade 14, Hoptrup 

_________________   

 

STRIKKECAFÉ  
”De strikse” mødes den anden mandag i måneden kl. 19-21 i Kirkehuset.  
Næste gang er mandag den 9. april. 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. 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. 

mailto:fru.prahl@hotmail.com
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SIDEN SIDST:  
 

Døbte:   Mathias Valentin Bruus Sørensen,  
   Hoptrup Hovedgade 35A 
   Petra Gørges Gormsen, Marstrup Kirkeby 14 
   Gustav Hedegaard Jakobsen, Starup 
 
Viede:  Didde Fredriksen og Kevin Rædkær Pedersen, Sæby. 
   Anna Karina Marie Sørensen og Rudi Bruus Andersen,  
   Hoptrup  
 
Begravede:  Tove Hoeg, 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: 
Søren Rod  
Tlf.: 74 53 21 93  
eller 23 26 63 48 
@: hoptrupkirke@mail.dk

 

Sognepræst: 
Poul Martin Langdahl 
Tlf.: 74 57 53 10 
SMS: 51 16 86 56 
@: PMLA@KM.DK 

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

 

mailto:skovgaard.p@gmail.com
mailto:hoptrupkirke@mail.dk
mailto:PMLA@KM.DK
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www.hmif.dk 

Kræmmer- loppe og plantemarked i Diernæs. 
Lørdag d. 5. maj fra kl.10-16 

 
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 for 50 kr. få en bod på markedet på Diernæsvej 126. 
Kontakt 
Tove: 20 77 42 90, Mail: keldogtove@bbsyd.dk 
Kirsten: 30 44 56 22, Mail: venbjerg@mail.dk 

Vi glæder os til at se jer. 

Børnefodbold 
-  Fodbold for sjov 

 

Så er det atter blevet tid til at starte op med fodbold for 
børn. Vi starter tirsdag den 3. april 2018. (Anmod  
eventuelt 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. 
 

  



 

ÅBEN HAL 
GRATIS HMIF ARRANGEMENT

FREDAG DEN 
 
Få en god start på weekenden sammen med familien, naboerne og vennerne med 
sport, leg og hygge i HMIF. Kom og prøv:

Fodbold, Floorball, MTB, Badminton, Bordtennis, Bowls, New Age Kurling
og Gymnastik redskaberne.

Tag sportstøjet på og medbring indendørssko (rengjorte sportssko) og kom glad til en 
festlig, hyggelig og sjov aften i Marstrup hallen.
Ud over sport og leg, vil der også være mulighed for at prøv og bestille den nye 
klubdragt.  
Cafeteriet vil være åben. Der kan købes Øl/Vand, saftevand, pølser, pommes, slik, 
osv. 
Skal der være styr på aftensmaden, så tilbyder HMIF også Pitabrød for 25 kr. pr. 
person (børn under 3 år er gratis). Bestilling af aftensmad er nødvendigt på tlf. 26 79 
50 73 – senest onsdag den 11-04
 

HUSK – MEDLEMSKAB AF HMIF ER IKKE PÅKR

 

Kontakten udgives af beboere i Hoptrup Sogn i samarbejde med Hoptrup 
Efterskole. Det trykkes i 1050 eks
Marstrup, Djernæs, Sønderballe og Kestrup.
Alle henvendelser vedrørende Kontakten til: Jørn Christense
telf.:60 63 48 17 el.: kontakten@live.dk
Næste nummers deadline: 17.04.
Udkommer inden weekenden efter. Eftertryk uden kildeangivelse er ikke tilladt.
Kontakten forbeholder sig ret til at redigere i det 
på at bringe alt indsendt. Ved evt. fejl påtager Kontakten sig intet ansvar
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅBEN HAL – SPORT & LEG
GRATIS HMIF ARRANGEMENT

FREDAG DEN 13-04-2018 FRA 17.00 TIL 2

Få en god start på weekenden sammen med familien, naboerne og vennerne med 
sport, leg og hygge i HMIF. Kom og prøv: 

Fodbold, Floorball, MTB, Badminton, Bordtennis, Bowls, New Age Kurling
og Gymnastik redskaberne. 

Tag sportstøjet på og medbring indendørssko (rengjorte sportssko) og kom glad til en 
festlig, hyggelig og sjov aften i Marstrup hallen. 

il der også være mulighed for at prøv og bestille den nye 

Cafeteriet vil være åben. Der kan købes Øl/Vand, saftevand, pølser, pommes, slik, 

Skal der være styr på aftensmaden, så tilbyder HMIF også Pitabrød for 25 kr. pr. 
person (børn under 3 år er gratis). Bestilling af aftensmad er nødvendigt på tlf. 26 79 

04-2018 kl. 12.00  

MEDLEMSKAB AF HMIF ER IKKE PÅKRÆVET
 

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, 

kontakten@live.dk 
ers deadline: 17.04.. kl. 12.00. (Næste igen 12.06

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

SPORT & LEG  
GRATIS HMIF ARRANGEMENT 

FRA 17.00 TIL 20.00 

Få en god start på weekenden sammen med familien, naboerne og vennerne med 

Fodbold, Floorball, MTB, Badminton, Bordtennis, Bowls, New Age Kurling 

Tag sportstøjet på og medbring indendørssko (rengjorte sportssko) og kom glad til en 

il der også være mulighed for at prøv og bestille den nye 

Cafeteriet vil være åben. Der kan købes Øl/Vand, saftevand, pølser, pommes, slik, 

Skal der være styr på aftensmaden, så tilbyder HMIF også Pitabrød for 25 kr. pr. 
person (børn under 3 år er gratis). Bestilling af aftensmad er nødvendigt på tlf. 26 79 

ÆVET 

Kontakten udgives af beboere i Hoptrup Sogn i samarbejde med Hoptrup 
emplarer og husstandsomdeles i Hoptrup, 

n, Hovslundvej 25, 

12.06.) 
Udkommer inden weekenden efter. Eftertryk uden kildeangivelse er ikke tilladt. 

indsendte, og bestræber sig 
på at bringe alt indsendt. Ved evt. fejl påtager Kontakten sig intet ansvar 



DET SKER 
Marts 

14.03. Pensionistforeningen: Asta Flyvholm Kjær fortæller på sønderjysk 
14.03. Marstrup Vandværk, Generalforsamling kl. 19.00 i Marstruphallen 
18.03. HMIF gymnastikopvisning kl. 10.00 
19.03. Læseklub 19.00 – 21.00 
20.03. Kun for mænd i kirkehuset 12-14 
21.03. Pensionistforeningen: Lottospil kl. 14.00 
21.03. Generalforsamling Hoptrup – Flere foreninger. Fra kl. 19.00 
21.03. Marstrup Beboerforening – Generalforsamling kl. 19.30 
22.03. Konfirmandaften for konfirmander og deres forældre 18-21 
28.03. Pensionistforeningen: Hyggeeftermiddag kl. 14.00 

April 
04.04. Pensionistforeningen: Bjergbakkens Cabaret underholder kl. 14.00 
05.04. Fællesspisning i kirkehuset 18 - 20 
11.04. Pensionistforeningen holder forårsfest kl. 14.00 
17.04. Kontakten deadline 
17.04. Hoptrup Efterskole: Generalforsamling kl. 19.00 
18.04. Kontakten deadline kl. 12.00 
22.04. Affalfdsindsamling – Diernæs sportsplads kl. 10.00 

Maj 
05.05. Kræmmermarked i Diernæs 10.00 – 16.00 

Juni 
12.06. Kontakten deadline 
16.06. VM fodbold på storskærm: DK – Peru kl. 18.00 
21.06. VM fodbold på storskærm: DK – Australien kl. 14.00 
23.06. Sankt Hans Fest i Borgerhaven 
26.06. VM fodbold på storskærm: DK – Frankrig kl. 16.00 
 

Frits Vognsen får 
blomster af 
brandkaptajn, 
Torben Hansen. 
Frits blev ud-
nævnt til årets 
brandmand på 
generalforsamlin-
gen. Ham I ikke 
kan se, er Gjesing. 



MIKKIS SPALTE 

 
I brandværnet har vi været af sted 6 
gange.  1. feb. Hoptrup Hovedgade 
116, brand i bil, men det var en kø-
lerslange, der var sprunget. 13. feb. 
Forurening fra kommuneskilt Aaben-
raa til Lyngtoftekro, dielselolie på 
vejen. 23. feb. Grødebølvej 11. Ulov-
lig afbrænding af gammelt bygnings-
affald. 25. feb. Sønderbro 13 tank-
vogns ass. til Falck. 26. feb. Færd-
selsuheld ved vejen Over Kestrup 
mod smeden, ingen fastklemte. 7. 
marts færdselsuheld på motorvej 
lige før Rødekro, personbil solo-
uheld, 2 personer til skade, vi klip-
pede taget af bilen og fik personerne 
bag ud af bilen, og de blev kørt på 
skadestuen i Aabenraa, ikke alvor-
ligt. 
Madlavning For Finere Mænd har 
holdt afslutningsfest på skolen lør-
dag d. 3. marts. Vi kokke mødte kl. 
14.00 med de indledende øvelser, 
og det var prøvesmagning af det go-
de fadøl fra Fuglsang, derefter blev 
de forskellige opgaver delt ud. Bord-
dækning var der to, der gik i gang 
med, det tog lidt tid men det lykke-

des, det var noget med skulle gaflen 
ligge på højre eller venstre side. Der 
var en, der er blevet ekspert i bøn-
ner, ikke dem i kirken. Æ Høkke hav-
de lavet store skilte med opskrifter-
ne, så alle kunne se dem, vi fik lavet 
en 3 retters middag med forret af 
røget krondyrskølle, som Gunnar Nu 
& Her havde sponsoreret, hovedret-
ten var Guf De La Guf, desserten var 
med pærer og is og flødeskum, så 
det var ikke en slanke middag, vi fik. 
Vi er klar til en ny hård sæson. Det 
var alt for denne gang. 
Hilsen Mikki. 

BRUGERRÅDET FOR 
LILLEGÅRDEN 

På generalforsamlingen den 22. fe-
bruar var der ud over bestyrelsen 
mødt 10 personer. 
Der var genvalg over hele linjen med 
undtagelse af Rauni Kjær, der ikke 
ønskede genvalg. I hendes sted blev 
Marianne Christensen valgt. 
Bestyrelsen har efterfølgende konsti-
tueret sig således: 
Formand. Birthe Sandholdt 
Kasserer: Marianne Christensen 
Sekretær: Winnie Hoeck 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
Ruth Marek 
Finn Hoeck 
Suppleanter: Christian Marek og 
Birgit Vial. 

BEMÆRK: 
Bestilling af lokaler: Ruth Marek, 
Selbjerg 44. Bestilling gerne på mail: 
ruth.marek@mail.dk – evt. 
20225629 
Nøgleudlevering: Birthe Sandholdt, 
Lillegård 5, 6100 tlf.: 51341655 



Hoptrup Hovedgade 11 
6100 Haderslev 
Tlf. 74 57 10 14 

mail@hoptrupefterskole.dk 

 
 

 
 

Invitation til       
Ordinær generalforsamling i  Den Selvejende undervisningsinstitution 
Hoptrup Efterskole. 
Tirsdag den 17. april 2018 kl. 19.00 i foredragssalen  
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent  
 

2. Valg af to stemmetællere 
 

3. Bestyrelsens beretning 
 

4. Forstanderens beretning 
 

5. Godkendelse af det reviderede regnskab  
Regnskabet udleveres på generalforsamlingen. Ligeledes kan det rekvireres 
forud for generalforsamling ved henvendelse til skolens kontor. 
 

6. Indkomne forslag  
 

7. Fastsættelse af kontingent  
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 75,- for et personligt     
medlemskab 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Bestyrelsesmedlemmer på valg: Tommy Jensen  (modtager genvalg) 

Birgitte Frahm  (modtager genvalg) 
Dirk Andresen  (modtager genvalg) 
Henrik Brink    (modtager genvalg) 

              Suppleanter på valg: Tina Bangsø     (modtager genvalg) 
 

9. Eventuelt 
Kun medlemmer af skolekredsen kan stille op til bestyrelsesposter og have 
stemmeret på generalforsamlingen. Der er mulighed for at tegne og forny sit 
medlemskab af skolekredsen i forbindelse med generalforsamlingen ved enten at 
indbetale kontingent på reg. 7684 konto 0001692070 senest den 13. april 2018 eller 
kontant/mobilepay ved fremmøde. Nærmere oplysninger om skolen, 
generalforsamlingen eller bestyrelsesarbejdet kan fås ved henvendelse til skolen på 
telefon 74 57 10 14 eller på mail@hoptrupefterskole.dk 
Kirsten Heissel  
Bestyrelsesformand 



FÆLLESSKAB 

 
 
Fællesskolen har haft 
besøg af kunstneren 
Inga Momsen. Det er 
første etape af et 
kunstprojekt, som sko-
len har fået midler til 
af Den Sønderjyske 
Kulturtjeneste. Projek-
tet skal munde ud i et 
interaktivt maleri, som 
alle skolens elever bi-
drager til. Kodeordet 
er fællesskab. 
 
 



 
                           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 
BRUGERRÅDET FOR LILLEGÅRDEN Bestilling:Ruth Marek: ruth.marek@mail.dk   20 22 56 29  

Nøgleudlevering: Birthe Sandholdt, Lillegård 5  51 34 16 55 
BØRNEHUSET CHILLI            20 51 19 40 
EL-TEK APS              74 57 62 20 
GRUBEGÅRD  I/S,  JACOB SMIDT          60 67 25 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  
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 
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 
STRANDGÅRDEN, SØNDERBALLE (www.strandgaarden.net)     28 11 62 89 
TALSMEDEN – Bogføring der giver dig overskud, Diernæsvej 126, Haderslev     51 81 12 64  
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 


