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Lokale kandidater til kommunalvalget den 21. november
Byrådsvalg:

Arne Jepsen
Karl Erik Olesen
Benny Bonde
Jes Bonde
Carsten Leth Schmidt
Valg til seniorrådet:

Kaj Grodt-Andersen

OPRÅB OPRÅB !!!
Så er det endnu engang blevet tid til det årlige lottospil i
HOPTRUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN
DATO: søndag d. 12. november
TID: kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 18.30)
STED: Hoptrup Brandstation
Hoptrup Hovedgade 33B
Der vil være kaffe, kage og sodavand/vand til salg
i vores Lotto Café, og priserne er som altid helt i
bund. Så kom glad og hjælp os med at fortsætte
succesen til en superhyggelig aften i det bedste
selskab.
De Venligste Hilsner
De frivillige i
Hoptrup Frivillige Brandværn

Køb dit juletræ på Venbjerg
Gå i skoven og fæld selv, eller vælg et i gården.
Pris: 1 kr. pr cm.
Vi har åbent fra kl. 10 til 16 i weekenden d. 9. og
10. dec. og d. 16. og 17. dec.
Eller efter aftale med Kirsten på tlf. 30445622.

Seniorrådsvalget den 21. november 2017
Stem på Kaj Grodt-Andersen til
Haderslev Kommunes Seniorrådsvalg
Jeg er født den 28. marts 1943 på
Naffet 38 i Haderslev. Har været
medlem af seniorrådet i Haderslev
de sidste fire år, og synes det har
været rigtigt spændende. Vi bliver
hørt af de forskellige fagudvalg i
kommunen, og jeg mener også, vi
har opnået mange resultater i
perioden.
På ældreområdet har der ikke været
de store besparelser de sidste fire
år. Vi har været med til at få en
høreklinik til kommunen, så vi
undgår en masse unødvendig
kørsel.
Nu er kommunen i samarbejde med
regionen startet på det nye
sundhedscenter. Her sidder jeg som
seniorrådets repræsentant.
Sundhedscentret skal efter planen
indvies i sensommeren 2018.
Jeg vil også gøre mit til, at vi også
får en skadeklinik og en
røntgenafdeling, så borgerne i
Haderslev Kommune ikke skal køre til Aabenraa eller Kolding Sygehus. Det vil
både være tidsbesparende og en forbedring for borberne i Haderslev Kommune.
Det kan ikke være rigtigt, at Sønderjyllands største kommune skal være dårligere
stillet end de øvrige i landsdelen.
Fremadrettet mener jeg også, at Haderslev skal have et medborgerhus for
samtlige borgere i kommunen. Et hus, som opfylder mange af nutidens ønsker, så
men bl.a. kan få samspisning og aktiviteter for borgerne. Dette kunne evt.
placeres på Bordorff-grunden på Jomfrustien.
Jeg håber, at jeg bliver genvalgt til seniorrpådet for herigennem at påvirke
kommunens politikere til at gøre det bedste for kommunens ældre borgere og
også for at gøre området mere synlig for kommunens borgere.

Hoptrup Sogns Lokalhistoriske Forening
Arkivernes Dag.

Lørdag den 11. november fra kl. 10.00 til kl. 14.00 holder
Hoptrup Sogns Lokalhistoriske Forening
åbent hus på Hoptrup Hovedgade 62, 6100 Haderslev.
Alle er velkommen.
Med venlig hilsen.
Bestyrelsen
-

Mit navn er Karl Erik Olesen og jeg opstiller for LISTE B.
Jeg har siddet i Byrådet siden valget i 2013.
Jeg sidder i Beskæftigelses- og
integrationsudvalget, Socialudvalget, Børnunge Udvalget, Folkeoplysningsudvalget og er
næstformand i Museum Sønderjylland.
Jeg bor ved Sønderballe Strand – nabo til
campingpladsen.
Jeg synes, at det er dejligt og vigtigt, at vi i
Hoptrup bl.a.har 2 skoler på hovedgaden,
daginstitution, købmand, benzinstation, kirke
og nybygget sognehus m.m.
Det er osse dejligt, at Provas-tankerne
omkring Diernæsbugten blev stoppet.
Jeg stiller op til Byrådet og Regionsrådet.
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at
kontakte mig på tlf. 21216380.
Med venlig hilsen
Karl Erik Olesen

IDRÆT FOR SENIORER
AKTIVITESAFTEN I MARSTRUPHALLEN

MANDAG DEN 04.12.2017 – FRA KL. 19.00 TIL 20.30
Find sportstøj og kondiskoene frem og mød HMIF og DGI til en inspirerende
aften i Marstruphallen.
Vi Vil denne aften introducere jer i nogle af de aktiviteter, der blev nævnt til
opstartsmødet, bl.a. Bowls og Floorball.
Tag nabo, venner eller bekendte under armen og lad os få en hyggelig og sjov
aften i Marstruphallen, hvor vi også godt må få lidt sved på panden.
Aftenen starter med fælles opvarmning, hvorefter vi går i gang med de
forskellige aktiviteter.
Vi slutter af med 3. halvleg i klubhuset, hvor I vil høre mere om Idræt for
Seniorer i HMIF – der vil blive serveret kaffe, øl og vand.
For yderligere information er I velkommen til at kontakte Karin på tlf. 26795073
eller mail karinsandhansen@live.dk

Kom og prøv rulleski
Alle, der er interesseret i denne herlige form for motion, er velkommen til at
prøve.
Man skal blot møde op i løbetøj, handsker og cykelhjelm og prøve, hvordan det
er at løbe på rulleski. Husk at medbringe noget vand og evt. varmt at drikke.
HMIF SKI har lånt en pakke med rulleski og udstyr fra Dansk Skiforbund.
Opstart Lørdag den 18. november kl. 9.00, og de følgende lørdage i sæsonen.
Vi mødes Hoptrup Hovedgade 9, 6100 Haderslev. (Konfirmandstuen).
Dem, der bliver bidt at langrendsski og rulleski vil HMIF SKI arrangere træning
for, og du vil blive indbudt til skiture i rigtig sne. Skulle vi få rigtig sne, vil vi
selvfølgelig stå på rigtige ski.

Hoptrup Marstrup Idrætsforening startede sidste år en skiafdeling med fokus på
rulleski.
Lokale langrends-entusiaster
Skiklubben er startet på initiativ af to lokale langrends entusiaster, Poul Martin
Langdahl og Bent-Ole Østerby, der har mange års erfaring med at løbe langrend.
Endnu et tilbud under HMIF-motion og friluftsliv
Hoptrup Marstrup Idrætsforening har en meget aktiv afdeling for motion og
friluftsliv. Afdelingen omfatter nu løb, mountainbike, kajak og rulleski/langrend.
Kontaktoplysninger:
Bent-Ole Østerby, 29170245 og bent-ole@oesterby.com
Poul Martin Langdahl, 51168656 og pmla@km.dk
-

HMIF’ s Idrætslegestue
Hver tirsdag fra kl.
9.30 til 10.30
i Marstruphallen
Går du hjemme med dine børn eller
er du privat dagplejer, har du her
muligheden for at give børnene
mulighed for at tumle i hallen
sammen med andre børn og
derigennem
få
kendskab
til
Idrætsforeningens
faciliteter
og
samtidig klæde dem på til et langt og godt foreningsliv.
Legestuen er åben for børn i alderen 0 til 5 år.
Første gang er tirsdag den 05.12.2017
Aktiviteterne vil blive styret af Lisbeth og Vibeke - det påkræves dog, at de
voksne tager aktivt delt i aktiviteterne.
For yderligere information er du velkommen til at kontakte Lisbeth på tlf. 61 66
74 66

Nu kommer magien til Hoptrup
Hoptrup Efterskoles store musical bygger i år på legendariske Queens musik. Når der er
premiere tirsdag den 21. november, er en 15 kvadratmeter stor LED-skærm med til at
skabe magien i en musical, der er en hyldest til kærligheden og alt det, som gør os til
mennesker.
Magien sænker sig dette efterår over Hoptrup, når Hoptrup Efterskole tirsdag den 21. november har urpremiere på årets store musical-satsning, A Kind of Magic. Eller ”en slags magi” skal man måske nærmere sige, for musicalen er bygget op om det store engelske band
Queens musik. Det har været en proces, der har skabt masser af fest og glæde i arbejdsprocessen, og som også kommer til at gøre det på scenen, hvor man både kommer til at høre
mere og mindre kendte Queen-sange, lover forfatter og instruktør på forestillingen, Lars
Thelonius. - Queens musik har en indbygget storhed i både musik og tekster, der gør, at når
man skriver en historie med dem som fundament, så er historien nødt til at handle om kærlighed og andre dybt menneskelige relationer og problemstillinger, siger Lars Thelonius, der
selv har oversat og fortolket en række af det legendariske bands sange, så de er tro mod
originalen, men samtidig giver ny mening til forestillingen.
A Kind of Magic foregår to steder samtidig. I en fremtidsverden, hvor mennesket har mistet
det meste af sin menneskelighed, men – uden at vide det – savner den i al kedsommeligheden, og så i dag, hvor vi følger livets alt andet en tjekkede gang i et gammelt, ramponeret
cirkus. Skiftene i tid, stemning og omgivelser bliver gjort mulige af en scenografi, der først
og fremmest består af en 15 kvadratmeter stor LED-skærm, der giver en oplevelse som
dem, nogle kender fra blandt andet Fredericia Teater.
- A Kind of Magic er én stor fest og samtidig en eftertænksom hyldest til alt det, der gør os
til mennesker. Al vores kærlighed, alle vores små og store fejl, vores nysgerrighed, vores
lyst til at gøre det bedre – og ikke mindst vores livsglæde. På den måde passer fortællingen
og musikken så oplagt sammen, fordi Queens musik lige præcis var en hyldest til kærligheden og livsglæden, siger forfatter og instruktør Lars Thelonius.
Om minderne fra det gamle cirkus ender med at inspirere fremtidens mennesker til at kaste
sig tilbage ud i den skøre gamle ting, vi kalder kærlighed…ja, det må man selv se musicalen
for at få svar på. Men et lille fingerpeg kunne være, at forestillingen ender i en slags miniteaterkoncert for fuld Queen-musik.
”A Kind of Magic”
 Har urpremiere tirsdag den 21. november kl. 19.30 på Hoptrup Efterskole
 Spiller derefter to gange dagligt onsdag-fredag samt én gang lørdag
 Der er 300 gode siddepladser til hver forestilling
 Billetterne til skoleforestillingerne om formiddagene er næsten udsolgt, ligesom sidste forestilling lørdag eftermiddag er det i løbet af kort tid.
 Billetter købes på www.hoptrupefterskole.dk
 Lars Thelonius er forfatter og instruktør, Kasper Skytte har arrangeret musikken og er
kapelmester, mens Marianne Skaarup har lavet koreografierne.
Få flere oplysninger hos: Lars Thelonius, forfatter og instruktør, Hoptrup Efterskole: 2670
1281
Ken Petersen, forstander Hoptrup Efterskole: 2364 7222

Hoptrup Efterskole præsenterer musicalen

a kind of

magic
Is this the real life – is this just fantasy

Tirsdag d. 21. nov. kl. 19.30
Onsdag d. 22. nov. kl. 19.30
Torsdag d. 23. nov. kl. 9.30
Torsdag d. 23. nov. kl. 19.30
Fredag d. 24. nov. kl. 9.30
Fredag d. 24. nov. kl. 19.30
Lørdag d. 25. nov. kl. 15.00

Bestil billet på
www.hoptrupefterskole.dk
eller på tlf. 74 57 10 14

Juletræsfest i Marstrup
Søndag d. 3. december
kl. 14.00 i SFO bygningen
på Marstrup Skole
Julen nærmer sig med hastige skridt,
så derfor holder vi igen traditionen tro, en hyggelig
juletræsfest i Marstrup med gløgg, æbleskiver,
julemanden og godteposer til alle børnene.
Kom og vær med og nyd et par hyggelige timer
med julestemning, forventningsfulde børn og
voksne som glæder sig til den søde juletid.
Vi starter med at julehygge i den nye bygning på skolen, hvor julemanden på et tidspunkt vil
dukke op. Børnene får mulighed for at fortælle deres ønsker til ham.
Vi slutter af ovre i Borgerhaven, hvor julemanden vil tænde lysene på juletræet, og vi synger
en enkelt julesang.
Godteposerne købes ved Marstrup Købmand til 20 kr. pr. pose senest tirsdag d. 28/11
2016.
Der kan til juletræsfesten betales med Mobile Pay.

Marstrup Beboerforening ønsker
en glædelig jul.
Hjælpere til juletræsfesten.
Vi mangler hjælpere til følgende:
 Stille borde og stole klar i det store fællesrum.
 Varme æbleskiver og gløgg.
 Stå for salg af æbleskiver, gløgg, drikkevarer til børnene.
 Oprydning bagefter.
Hvis du vil hjælpe med noget af dette, så skriv en besked til Randi på tlf.: 60 13 34 51.

Girokort til indbetaling af kontingent til Marstrup Beboerforening.
Vores indbetalingskort er snart ved at være klar, så beboere i Marstrup og nærmeste omegn
bedes holde øje med deres postkasse, da det indenfor kort tid vil lande i dem, og som altid er
der en kurv med en masse lækkerier på højkant.

KIRKEKONTAKT
HOPTRUP SOGN

NOVEMBER - DECEMBER
Søndag den 12. november kl. 10.30, 22. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Mandag den 13. november kl. 19.00 Strikkecafé i konfirmandstuen
Søndag den 19. november kl. 10.30, 23. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Søndag den 26. november kl. 19.00, sidste søndag i kirkeåret
Klavergudstjeneste ved Poul Martin Langdahl.
Søndag den 3. december kl. 14.00, 1. søndag i advent: De ni Læsninger.
Ved kirkens kor og Poul Martin Langdahl
Søndag den 3. december kl. 15.00 Indvielse af Kirkehuset.
Efter De ni Læsninger bydes alle på indvielse af Kirkehuset, se omtale
nedenfor.
Onsdag den 6. december kl. 14.00 Adventsfest i Lillegård.
Onsdag den 6. december kl. 17.00:
Spaghetti gudstjeneste nu med risengrød!
- BØRNEINDVIELSE AF KIRKEHUSET Kl. 17.00 mødes vi i kirken til en kort børnegudstjeneste med fortælling, sang, leg og bøn.
Bagefter går vi i Kirkehuset og spiser risengrød.
Voksne kr. 25,- børn gratis.
Tilmelding til spisning til: Poul Martin på SMS: 5116 8656.

Søndag den 10. december kl. 19.00, 2. søndag i advent
Klavergudstjeneste ved Lars-Peter Melchiorsen
Onsdag den 13. december kl. 19.30: Julekoncert i kirken
Voksenkoret har øvet i månedsvis, nu kan vi alle komme og nyde deres
sang, for der er julekoncert i kirken. Gratis entré. Se omtale nedenfor.
Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
_________________

INDVIELSE AF KIRKEHUSET
Så er der fest!
Søndag den 3. december.
Festen begynder kl. 14.00 i kirken,
med De ni Læsninger.
Kl. 15.00 åbner dørene i Kirkehuset.
Der er officiel indvielse med taler,
og derefter bydes på sønderjysk
kaffebords buffet.
Alle er velkommen!
_________________

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: 10. november, 17. november,
24. november og 1. december og igen 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

JULEKONCERT I HOPTRUP KIRKE
onsdag den 13. december kl. 19.30
Vi er stolte af, at vi i år kan præsentere kirkens eget kor, så vi glæder os meget
til at dele denne glæde med alle.
Hoptrup Kirkes eget kor vil give en julekoncert med kendte og ukendte sange
og salmer - danske og udenlandske.
koret ledes af kirkens organist Lone Skovgaard.
Koncerten er gratis og alle er velkomne.

_________________

STRIKKECAFÉ
”De strikse” mødes den anden mandag i måneden kl. 19-21 i konfirmandstuen, næste gang er mandag den 13. november. 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”
_________________

Christine Andersens Mindelegat
Christine Andersens Mindelegat er til fordel for ældre, værdigt trængende i
Hoptrup sogn, omfattende Hoptrup, Marstrup, Kestrup, Diernæs, Sønderballe
og Kalø. Til jul uddeles en række legatportioner. Ansøgningsskemaer udleveres
ved henvendelse til sognepræst Poul Martin Langdahl, Hoptrup Præstegård.
Ansøgningen skal afleveres i præstegårdens postkasse senest søndag den 3.
december.

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

SIDEN SIDST:
Døbte:

Casper Thorøe Skafte, Hoptrup Hovedgade 81.
Nilaz Lorenzen Schmidt, Hoptrup Hovedgade 63.

Begravede: Tina Kønig, Ottanggårdvej.
_________________

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!
_________________

INDBYDELSE TIL FÆLLESSKAB: Har du lyst til at være med?
Vi er en gruppe kristne mennesker, der mødes i private hjem.
Vi spiser sammen og lytter til en undervisning, snakker om det, og har
andre aktiviteter. Tidsrammen er: 18.00 - ca. 20.00.
Har du lyst til at være sammen med os, så kontakt:
Inger Refshauge, 4013 6260 eller Inger Nørgaard, 4058 5628.

Hvad sker der i HMIF…
Siden sidst har vi desværre måtte sande at intere
interessen for Tennis ikke længere er tilstede. Da fremm
fremmødet ved den ekstraordinær afdelingsmøde i Tenni
Tennisafdelingen ikke var af den størrelse, at der kunne
dannes en ny bestyrelsen,, nedlægges afdelingen.
Det er nu op til HMIF’s hovedbestyrelsen
bestyrelsen at beslutte
beslutte,
om banerne forsat skal forblive tennisbaner
tennisbaner, eller
om de skal afvendes til andre former for aktiviteter.
Tennis har alle dage været en del af HMIF, så det er
med en hvis vemod, att vi må sige farvel til denne
afdeling. Fra foreningens side skal der lyde en stor tak, for det enorme stykke arbejde den
afgående bestyrelse har ydet igennem rigtig mange år – stor tak til Børge Brodersen, TorTo
ben Lorenzen, Torben Nielsen og Steen Henrikse
Henriksen.
Vi kan dog stadigvæk glædes os over, at vi er en velfungerende Idrætsforeningen, hvor der
er rigtigt godt gang i de øvrige afdelinger, at medlemstallene er stødt stigende og hvor der
er interesse for nye tiltag.
Interessen var der, da vi afholdte vores opstartsmøde for Idræt for Seniorer.
Seniorer 14 friske Seniorer mødte op til vores opstart
opstartsmøde. Det var et rigtig godt møde, hvor der ikke var tvivl
om, at interessen for Idræt for Seniorer er der. På mødet blev der valgt 5 repræsentanter
der sammen med HMIF’s hovedbestyrelse
ovedbestyrelse skal danne rammerne for, en ny afdeling. De 5
repræsentanter er følgende: Kaj Grodt Andersen, Jørgen Hasberg, Inger Knudsen, Hans
Schulz og Grethe Byriel. På mødet blev der aftalt en aktivitetsaften i Marstruphallen - mandag den 04.12. 2017 fra 19.00 til 20.30 – hvor vi vil introducere jer for Idræt for Seniorer. Se
opslag her i Kontakten og på vores Facebook side.
Vi skal bevæge os hele livet igennem og det bedste sted for bevægelse er selvfølgelig i en
idrætsforening. Introduktionen
ionen for idræt i en idrætsforening skal starte når børne er små
(skal ind med modermælken). På den måde kan vi gøre vores børn klar til, på et senere
tidspunkt, på egne ben, at dyrke foreningsidræt. I HMIF er vi heldigvis så privilegeret, at vi
har 2 instruktører,
ruktører, som gerne vil stå for en Idrætslegestue i Marstruphallen. IdrætslegestuIdrætslegest
en er et tilbud, til jer der har børn, som ikke går i offentlige institutioner
institutioner. Se opslag her i
Kontakten og på vores Facebook side.
Desværre har vi måtte sande, at også stør
større sorg kan ramme HMIF. Lørdag den 28. oktober,
måtte vi desværre tag afsked med en af frontfigurerne i vores MTB afdeling – Kenneth Borg.
Kenneth fik desværre under afvikling af klubdag i Pamhuleskov hjertestop. Selvom klu
klubkammeraterne ydet en helt igenne
igennem
m fantastisk førstehjælp og hjertemassage, døde KenKe
neth desværre senere på aftenen på OUH. MTB afdelingen har mistet en god klubkammerat
og ildsjæl. Kenneth var en af de første medlemmer af klubben, ansvarlig for MTB instruktører, medlem af bestyrelsen og en af hovedbagmændene til MTB SydCup.
Vores dybeste medfølelse går til Kenneth familie – æret være Kenneths mind.
Karin Sand Hansen.
Formand – Hoptrup Marstrup IF
Tlf. 26 79 50 73 /mail: karinsandhansen@live.dk

Ordinært afdelingsmøde i HMIF Gymnastik
Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde i HMIF Gymnastik
Mødet afholdes onsdag d. 29 november 2017 kl. 19.30 i Marstrup Hallen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af mødeleder.
Afdelingsledelsens beretning til godkendelse.
Gennemgang af økonomi
Behandling af indkomne forslag.
Valg af nye medlemmer og suppleanter til afdelingsledelsen i
hht. § 3.
6. Eventuelt.

Forslag til behandling på mødet bedes fremsendt til henrik@lei.dk
senest 26. november
Vel mødt.

Kontakten udgives af beboere i Hoptrup Sogn i samarbejde med Hoptrup
Efterskole. Det trykkes i 1050 eksemplarer og husstandsomdeles i Hoptrup,
Marstrup, Djernæs, Sønderballe og Kestrup.
Alle henvendelser vedrørende Kontakten til: Jørn Christensen, Hovslundvej 25,
telf.:60 63 48 17 el.: kontakten@live.dk
Næste nummers deadline: 12.12.. kl. 12.00. (Næste igen 30.01.)
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.

Borgerbudgettering i Hoptrup Landdistrikt 2017
Et samarbejde mellem Haderslev kommune og
Borgerforeningen for Hoptrup og Omegn
Der afholdes borgermøde d. 15.11 kl. 19.00 på Efterskolen i foredragssalen.
Der skal fordeles 50.000 kr.
Projekter der kan stemmes om til borgermødet:
 Elektronisk informationstavle til brug for foreninger, virksomheder og
borgere til annoncering af begivenheder, aktiviteter og attraktioner.
Tovholdere: Morten Lang og Johannes Mortensen.
Projektet videreføres fra sidste års borgerbudgettering, hvor det fik tildelt
10.000.kr.
 Motionsbane på festpladsen ved Slivsøen. Udarbejdes i samarbejde med
Hoptrup Efterskole
Tovholdere: Ken Petersen og Johannes Mortensen
Projektet videreføres fra sidste års borgerbudgettering, hvor det fik tildelt
10.000.kr.
 Etablering af 2 petanquebaner på festpladsen ved Slivsøen.
Tovholder: Arne Jepsen
 Indkøb af krolfudstyr
Tovholder: Arne Jepsen
 Reparation af bygninger på festpladsen ved Slivsøen, og indkøb af nye
borde til madpakkehuset.
Tovholder: Arne Jepsen
 Køb af mobil sauna til opsætning ved Diernæs strand
Tovholdere: Helle Overgaard og Gitte Kofoed
 Køb og installering af hjertestarter i Diernæs
Tovholdere: Ralph Eriksen, Trine Haslund og Kirsten Heissel
 Shelter og komposttoilet på sportspladsen i Diernæs
Tovholdere: Jes Ole Jørgensen og Kirsten Heissel

Generalforsamling/forældremøde i Børnehuset

Vi havde den 12. oktober Generalforsamling og forældremøde i Børnehuset
Chilli.
Vi startede med en årsberetning fra Mette Eriksen, som er
formand for forældrebestyrelse. Bestyrelsen kunne berette
om år med forandringer,
blandt andet, at Chilli nu er gået fra tre til to matrikler. Det
betød at Chilli i løbet af foråret
har lavet brobygning imellem
matriklerne. Børnene, der skulle til Hoptrup flyttede i løbet af
foråret. Der var derfor 5 børn
tilbage, de skulle til Marstrup.
Vi lavede derfor et naturprojekt, hvor vores natur/science
vejleder blev tovholdere for at
lave et forløb i naturen. Det
gav børnene fra Vilstrup mulighed for at se deres kommende børnehave samt
alle både Marstrup og Vilstrup matriklen kunne lære hinanden at kende.
Åbningstiden er udvidet fra august 2017/juli 2018, det var et ønske fra forældrene som bestyrelsen arbejdede videre med. Der opleves et behov for, at åbningstiden i højere grad matcher forældrenes arbejdsliv i forhold til arbejdstider
og kørsel til og fra arbjede. Vi søgte om det, og det politiske udvalget gav os et
år til, at se om det var et tilbud, der ville blive benyttet.
Åbningstiden er:
Mandag- torsdag: 6.00-17.00 – fredag: 6.00-16.30
Til forældrebestyrelsen var der kampvalg, og i bestyrelsen sidder der repræsentanter fra både Hoptrup, Marstrup og Vilstrup, der alle har et fællesskab omkring at se Børnehuset Chilli som en helhed.
Efterfølgende havde bestyrelsen i samarbejdet med det pædagogiske personale
planlagt workshops, hvor forældrene kunne cirkulere imellem og opleve den
pædagogiske hverdag. Det var en rigtig god oplevelse, hvor vi havde mulighed
for, at vise vores mange pædagogiske tanker og tiltag. Personalet mødte engagerede forældre, som var nysgerrige og stillede spørgsmål til det, som de hørte
om.

Farvel Marstrup
Så lakker det mod enden. Haderslev Sprogcenter pakker sammen
igen og vender næsen mod byen
for at blive genforenet med resten af sprogcentret.
Den 1. december vil disse skønne
bygninger dermed igen stå tomme – vi håber dog, at der snart
må være andre, der kan få fornøjelsen af både lokaler og omgivelser. Vi kommer i hvert fald til at savne al den lys og luft
omkring os. Her er højt til loftet i mere end én forstand.
Tak, fordi I tog imod os herude. Tak til de venlige købdamer, som altid var klar til at hjælpe
– også da vi pludselig stod og manglede en svupper. Dejligt med gode naboer. 
Også tak til vores to pedeller, Mikki og Jonni, for al deres slid og slæb. Vi giver gerne en kop
kaffe på Bygnaf, hvis jeres vej falder forbi.
Sidste mand lukker og slukker. Tak for nu og pas godt på jeres lille landsby.
På sprogcentrets vegne
Solvej Monrad
Jeg kommer også til at savne disse smukke morgener ad Erlevvej på cykel

DET SKER

8.11.
13.11.
15.11.
15.11.
21.11.
22.11.
27.11.
27.11.
29.11.
29.11.
3.12.
6.12.
12.12.
13.12.
13.12.

NOVEMBER
Onsdagsklub. og Pensionistf.: Christiansfeld Harmonikaklub underholder
Møde om borgerbudgettering i Marstrup kl. 19.00
Onsdagsklubben og Pensionistforeningen: Lottospil 14.00
Prioriteringsmøde om borgerbudgettering. Festsalen på Efterskolen
19.00
Valg til kommune og region
Onsdagsklubben og Pensionistforeningen: Hyggeeftermiddag
Juletræsfest i Marstrup i SFO bygningen kl. 14.00
Prioriteringsmøde om borgerbudgettering i Marstrup kl. 19.00
Onsdagsklubben og Pensionistforeningen: Pakkespil
HMIF Gymnastik: Ordinært afdelingsmøde
DECEMBER
Juletræsfesten er aflyst 3. dec. Den rykkes til Spaghettigudstjenesten
(risengrødsgudstjeneste)
Pensionistforeningen: Adventsmøde
Deadline Kontakten
Onsdagsklubben og Pensionistforeningen: Julefrokost på Søstjernen
Julekoncert i kirken med voksenkoret kl. 19.00

Borgerbudget I Marstrup
Så er det tid til at komme med forslag til hvad vi kan bruge 50000 kr til
i Marstrup. Kom med jeres forslag på det første møde d 13 november
kl 19 til 21 på Marstrup skole. Men husk pengene skal bruges på noget
der er til glæde og gavn for Marstrups borgere.
Der vil være en bid brød og øl og sodavand
Andet møde vil være d 27 november kl 19 til 21 på Marstrup skole,
hvor vi skal have fremlagt de forslag der kom på det første møde. Den
aften skal der også stemmes om hvilke projekter der skal bruges penge
på. Og hvem der skal gøre arbejdet.
Forslag og spørgsmål kan også sendes på mail til
Marstrup beboerforening
nybo-nielsen@bbsyd.dk
-

Henrik Bro
valgt til bestyrelsen
i Provas

Henrik Bro fra Vikær
Strand Camping er valgt
som forbrugerrepræsentant i Provas for de
kommende fire år.

Henrik har været særdeles aktiv i arbejdsgruppen ”Fra bæk til bælt”
hvor frivillige kræfter har
afdækket fejl, mangler og
misvisninger i den plan
PROVAS har lagt frem.

MIKKIS SPALTE

I brandværnet har vi været af sted 4
gange. Den 25. okt. Til en ulykke på
motorvejen. En lastvogn kørte op
bag i en anden holdende lastvogn.
De fjernede nødtelefoner i den ene.
Den anden var fyldt med mælkeprodukter fra Arla. De lå spredt over kørebanen. Vi fjernede kun det meste
nødvendige ind i nødsporet. Den 2.
nov. Var der brand i computer på
Gennervej 9 Skovby. Den 3. nov.
olieforening i Haderslev fra Nordhavnsvej ud af Årøsundvej mod Starup og op ad Lundingvej. Vi spulede
olien væk med vores nye autosprøjte. Den 4. nov. Blev vi kaldt til drukneulykke ved Hejsagerstrand. Det
var en på surfbræt. Han var ikke
kommet til skade. Det næste vi har
er LOTTOSPIL SØNDAG D. 12. NOVEMBER KL. 19.30 DØRENE ÅBNES
KL. 18.30. VI er lidt sent ude med datoen, men det er på grund af at Præsident Brian Mattev er stoppet i
brandværnet. Vi mente, at Vicepræsidenten tog over, men nej, det havde han ikke hørt noget om, så der
bliver nok kampvalg til generalfor-

samlingen i 2018. Børnehaven
kommer også og pynter juletræ sidst
i november.
Plakatholdet har været af sted lørdag d. 28. okt. i blæst. Men det gik.
Vi startede i Marstrup, og det gik
med en masse kommentarer om de
forskellige kandidater. Egil, som er
socialdemokrat, havde kun Henrik
Rønnow, så han blev sat til at hjælpe
vi andre. De konservative havde afbud, idet Jens og Jørgen havde taget
for meget ind. Traditionen tro var
der pit stop hos Thora og Helge med
kaffepunch og en masse klog snak.
Vi sluttede af med valgflæsk og en
lille en til halsen for at få den grimme smag af munden. Vi havde en
hyggelig dag. Partierne var Liberal
Alliance, Konservative, Socialdemokraterne, Slesvisk Parti, Venstre og
De Radikale. Det var alt for denne
gang.
Hilsen Mikki.

RENT VAND

Hoptrup vandværk har fået taget
ny vandprøve. Også for de nye pesticider, så kære forbruge drik bare
løs, vandet er tip top i orden - ingen
bemærkninger
Mvh Hoptrup vandværk

Hej derude.
Jeg har sørme lige lidt informationer, jeg
gerne vil have rusket af skuldrene her.
Jeg ved ikke, hvor mange her i Kontaktens
sendeområde, der ved at HMIF faktisk har
en
fodboldklub med betalende medlemmer,
men det kan jeg til orientering melde, at
det HAR vi.
Vi er en god samling af brogede folk, der
har det til fælles, at fodbold er gud.
Vi er dog ikke alle født ens i forhold til evner og talent - og det behøver ikke at betyde noget som helst.
Vi er pt. velsignet med 2 hold som spiller
Serie 6 fodbold, 1 kvinde hold, samt noget
junior fodbold ud over det.
så har vi hyggefodbold, hvor samvær er i
højsæde, og selvfølgelig skal der synkes et
par pillerpaller (Øl) efter kamp!!
Vi så da gerne, at der var flere, som gerne
ville ud og røre de rustne stænger, vi har
allerede et par rustne stænger i klubben,
så der kan man da finde en god ven at
støtte sig op af, hvis det er det.
I forhold til Serie 6 holdet (Hold 1,) så er vi
velsignet med Brian Kramer, som har været i byen og tigge om almisser til holdets
fodboldtrøjer, og har inddrevet lidt fra
Jørn Bonde og Købmanden i Hoptrup. Det
er ikke til at vide, om Brian Kramer har
brugt rockermetoder og truet med at klippe fingre, eller om han bare har mundtøjet
i orden - jeg vælger at tro det sidste, fordi
så hård er Brian Kramer nu hellere ikke.
På Holdets vegne vil vi gerne takke Jørn
Bonde (Mekaniker) og købmanden i Hoptrup (Morten) for sponsoratet til holdets
grønne trøjer. Vi fik lavet en takkeplakat i
ramme til begge sponsorer. I kan se den
her i Kontakten eller se hos Købmanden
eller Jørn Bonde.
Ud over det skal det nævnes, at Brian
Kramer har valgt at støtte HMIF fodbold

på trods af, at han var tæt på at indgå en
spillerkontrakt for Sønderjydske, men på
trods af 3 millioner kroner i årsløn, så
mente han alligevel, at HMIF fodbold det
kan noget som de store klubber ikke kan og vi takker ham mange gange for den
indstilling, både på vegne af HMIF, men så
sandeligt også på vegne af Sønderjydske.
(ikke sikkert det passer helt, men det er
bare Brian Kramer humor)

Jeg tror, det er gået op for de fleste, at
HMIF fodbold har fået opstillet robotplæneklippere på banen i Marstrup. Det er
mig personligt, der har stået som tovholder på det projekt og har ærligt talt bare
valgt at få det gjort. Inspirationen kom, da
vi var i Hovslund og så deres bane, som
også bliver klippet af disse robotplæneklippere, og jeg tænkte, jeg ville sætte mig
lidt ind i hvad det er for noget, og tog efterfølgende kontakt til Haderslev kommune, og snakkede med dem om ideen. Jeg
skaffede dem nogle priser på indkøb og
anlæg, og da der viste sig at være en mar-

kant besparelse for kommunen, så taler
man jo hurtigt for kvikke ører, og så var
resten jo bare formel sagsbehandling, og
en tur igennem byrådet og godkendes.
Det giver sig selv, at disse robotplæneklippere ikke var muligt at få, hvis man ikke
har en stærk forening af frivillige folk, som
gider bruge tid på at holde det kørende.
Jeg selv står primært for driften af dem,
men har Henrik Holm og Palle Bruhn, som
kan træde til, hvis jeg ikke har tid.
Jeg har en klar opfattelse af, at spillerne i
HMIF ud over alle holdene vi har, er super
glade for den nærmest golf greenagtige
bane, vi har fået, og det bliver der selvfølgelig sat stor pris på.
Jeg vil gerne inspirere flere til at møde op
og deltage i fodbold, vi kan alle have forskellige forudsætninger for, hvorfor vi
gerne vil spille, og det skal selvfølgelig respekteres - men plads til alle, det skal der
være.
Til orientering angående robotplæneklipperne, så vil jeg gerne lægge en appel til
alle, der har noget med banen at gøre, eller opholder sig på banen, om at tage ALT
skrald eller efterladenskaber med jer, når I
forlader græsset. Robotplæneklipperne er
ikke designet til at spise metaldåser og
cigaretpakker, og det ødelægger det ikke
kun for mig, men også for dem, som benytter sig af banen i forbindelse med fodbold.
Og NEJ, man kan ikke stjæle robotplæneklipperne. Der går en alarm i det øjeblik,
du løfter eller rører robotterne i sådan en
grad at det forstyrrer robotternes klipperi,
og 2 sekunder senere modtager jeg en
alarm, og kan følge præcis hvor den robot
befinder sig, og forlader den området, så
ringes der 112 med det samme, så lad være med at få dumme ideer....Ud over det
vil jeg gerne frabede mig at folk trykker på
"STOP" knappen på selve robotterne, det
er altså ikke en "Stop/start" knap, det er

nødstopsknap, som også giver mig en
melding, når det sker.
Hvis man gerne vil vide mere, kan man
bare ringe til mig på 21 13 82 86 eller møde op, hvor jeg bor, på Skovbyvej 32 her i
Hoptrup.
Dennis Deleuran
-

NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN OG
PENSIONISTFORENINGEN.

Tingene går for tiden stille og rolig.
Skulle du gå rundt og tænke, hvad de
mon laver, ja men så kom hen og se.
Du skal være velkommen.
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 8. november: Underholdning med Christiansfeld Harmonikaklub.
Onsdag den 15. november:
Lottospil.
Onsdag den 22. november:
Hyggeeftermiddag.
Onsdag den 29. november:
Pakkespil. Alle tager en pakke med til
ca. 30 kr.
Onsdag den 6. december:
Adventsmøde ved sognepræst Poul
Martin Langdahl.
Onsdag den 13. december kl. 12.00:
Julefrokost på Søstjernen.
Pris: 100 kr.
Tilmelding senest den 29. november
til:
Jette Lundgaard 20 47 76 02
Erna Bonde 74 56 81 69

DE STØTTER KONTAKTEN
2 DOIT.DK V. MICHAEL " Vi GØR NOGET VED IT"
HOPTRUP
ANETTE's RENGØRING -HOPTRUP KIRKEBY 16
B. REYMOND JØRGENSEN VVS
www.brjvvs.dk
BLIKKENSLAGERFORRETNING v/H.M. ROHDE
BRUGERRÅDET FOR LILLEGÅRDEN Ruth Marek: 20225629 / Birthe Sandholdt:
BØRNEHUSET CHILLI
C-HÅNDVÆRK v. CLAUS REFSHAUGE. TØMRERARBEJDE
EL-TEK APS
FODKLINIKKEN, HOVSLUNDVEJ 33
FÆLLESSKOLEN HoptrupMarstrupVilstrup
GRANMAND.DK v. JENS J. SKOV (mobil: 28155737)
GRUBEGÅRD I/S, JACOB SMIDT
HENRIKSEN - BYG - ved JOHN HENRIKSEN
HOPTRUP EFTERSKOLE
HOPTRUP BORGERFORENING
(besøg vores side på Facebook)
HOPTRUP FODKLINIK V/DORTE ROSENKILDE
HOPTRUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN, TORBEN HANSEN
HOPTRUP MARSTRUP IDRÆTSFORENING
HOPTRUP MURERFORRET. V/KARLO SKØTT, EGEDAL 6 skoett@bbsyd.dk
HOPTRUP PENSIONISTFORENING
HOPTRUP SOGNS MENIGHEDSRÅD
HOPTRUP VANDVÆRK, FORMANDEN TLF.:
VÆRKPASSER: 23 69 47 99
KASSEREREN :
HOPTRUPS SOGNS LOKALHIST. FORENING
Håndlæsning&Healing v. Vibeke Straarup. Se mere : www.vibekestraarup el. facebook
JØRN BONDE AUTOVÆRKSTED
KESTRUP SMEDE & MASKINVÆRKSTED
KNUD EGON SKOVRUP (BESTIL PÅ)
KNUD IWERS, SNEDKER- OG TØMRERFORR.
L. L. RENGØRING, ØSTERGÅRDSMØLLE 4 v. LINDA LAASHOLDT
MALERFORR. v/HENRY SCHULTZ, MARSTRUP
MARIANNES KLIPPESTUE, KÆRSMINDEVEJ 16 A
MARSTRUP BEBOERFORENING
MARSTRUP VANDVÆRK v/Formand KARSTEN B. MADSEN
MARSTRUP KØBMAND
MULTITEK, KÆRSMINDEVEJ 24, MARSTRUP
PAMHULE JAGT OG FISKERI, PAMHULEVEJ 67
PETER HEISSEL, VENBJERG
PETER HEJSELS AUTOVÆRKSTED
RESTAURANT SØSTJERNEN
SPAR ved LONE & MORTEN LANG
STJERNE OUTLET – MARSTRUP BYGADE 89 – SE MERE PÅ FACEBOOK
STRANDGÅRDEN, SØNDERBALLE (www.strandgaarden.net)
TALSMEDEN – Bogføring der giver dig overskud, Diernæsvej 126, Haderslev
TIMS TØMRERFORRETNING v/TIM BRODERS
TREVIA v/ OLE SKOVSHOVED, EGEDAL 17
Vh-consult.dk - Tilstandsrapporter og Energimærkning
VIKÆR STRAND CAMPING: info@vikaercamp.dk
VOGNMAND AAGE KUSCH, HOPTRUP, BIL: 20 28 08 47
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DIERNÆS BEBOERFORENING: WWW.DIERNAES.DK
HOPTRUP BORGERFORENINGS ÅBNE FACEBOOKSIDE: HOPTRUP BORGERFORENING Fællesskab
MARSTRUP BEBOERFORENINGS HJEMMESIDE: WWW.MARSTRUP.INFO
FÆLLESSKOLEN: www.faellesskolen.dk - MARSTRUP VANDVÆRK: www.marstrup-vandvaerk.dk

