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NUMMER 1

AUGUST 2017

VELKOMMEN I SKOLE
VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON

Fællesskolen Hoptrup-Marstrup-Vilstrup bød velkommen til 19 nye elever.
Kontakten byder velkommen til en ny sæson med historier fra sognet.

Badminton

HMIF Badminton er nu klar til en ny sæson 2017-2018, og håber at mange kan
have interesse i sporten.
Ungdom har fået følgende træningstid med start tirsdag, den 5. september
2017
Tirsdag kl. 17 til 19
Fredag kl. 17,00 til 18,30
Alle såvel ny begyndere som tidligere og nuværende spiller er velkommen. I
møder bare op på ovennævnte træningstider og ny begyndere kan låne en ketcher i hallen, ligesom nye har en måneds prøvetid. Er der forældre der gerne vil
give et nap, er de også velkommen.
Motions badminton starter op mandag, den 4. sept. 2017
Har tider mandag kl. 19-22, tirsdag kl. 19-20, onsdag kl. 19-22 og fredag kl.
18,30-21
Husk: Fordeling af banetider sker efter følgende principper:
1. Spillere fra foregående sæson har ret til samme tid i den nye sæson – Så
husk giv undertegnede besked inden 1. sept. 2017
2. Dernæst kan de spillere fra foregående sæson, der ønsker at flytte spilletid
vælge blandt de ledige tider
3. Endelig bliver de resterende tider lejet ud efter ”først til mølle” princippet
Se også vor hjemmeside HMIF.dk
Ønsker du/I at leje/bekræfte/flytte en bane kan henvendelse ske til HC Johannsen på mobil 22707888 eller hc_johan@mail.tele.dk
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: 26.09. kl. 12.00. (Næste igen 26.09.)
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.

BYFEST PROGRAM LØRDAG 26. AUGUST – 2017
Festpladsen v/Slivsøen - Hoptrup

Kl. 10.00:
Pladsen åbner
Kl. 10.00:
HMIF løb *1
Kl. 10.00-16.00: Hoppeborg, spil og forskellige aktiviteter
Kl. 10.00 -:
Kræmmermarked *2
Kl. 10.15-12.00: Gratis morgenmad (til medlemmer af borgerforeningen)
Kl. 11.00-16.00: Lokalhistorisk forening
Kl. 11.00:
Cykelringridning *3
Kl. 13.00-15.00: Krolf turnering
Kl. 14.00-15.00: Rundbold
Kl. 14.40:
Kagedysten (Konkurrence: børn op til 15 år / Voksne) *4
Kl. 15.00:
Kaffe og kage
Kl. 15.00:
Gratis is til børn (0-10 år)
Kl. 15.30-16.30: Fugletur til Slivsø
Kl. 15.30-16.30: Bumperz turnering
Kl. 17.00-21.00: Grill og spisning (Medbring selv kød, mad, service) *5
Kl. 17.00-19.00: Spejderne tænder bål: Snobrød og skumfiduser
Kl. 21.00:
Sommerfest slut
Grillpølser med brød kan købes
*1: Mød frem og deltag i løbet / Distance aftales
*2: Tilmelding: Mogens Frølich / M 21 555 333 / mogensfroelich@hotmail.com
*3: Tag din cykel med og deltag i konkurrencen / Alle aldre velkommen
*4: Tilmelding: Birthe Sandholdt / M 51 34 16 55
*5: Drikkevare må ikke medbringes / Skal købes på pladsen

Vi forbeholder os ret til
ændringer af programmet
Se SPAR, Slivsø pladsen og
Facebook

NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN OG
PENSIONISTFORENINGEN.

Onsdagsklubben har haft grillfest.
Det blev en vellykket aften, hvor alle
var i godt humør.
Efter en lang ferie er bestyrelsen igen
klar til at tage fat på efterårs- og vinterprogrammet.
Vi glæder os til at se jer alle igen.
Bestyrelsen
Program:
Alle arrangementer er kl. 14.00 på
Lillegård nr. 7.
Kaffe ved samtlige møder er 20 kr.
Onsdag den 23. august: Lottospil.
Onsdag den 30. august: Underholdning ved H. C. Eichner.
-

Onsdag den 6. september: Jan
Lauenstein fortæller om at være
konditor på kongeskibet.
Onsdag den 13. september: Udflugt
kl. 13 fra Lillegården.
Turen går til Julemærkehjemmet i
Kollund.
Pris: 50 kr.
Tilmelding er bindende og senest den
30. august til:
Annalise Damm 74 57 54 55
Annemarie Bosak: 74 57 57 29
Onsdag den 20. september: Seniorshoppen viser efterårs- og vintertøj.
Onsdag den 27. september: Lottospil.
Onsdag den 4. oktober: Hyggeeftermiddag.

VI PRØVER IGEN!

KAN DU STRIKKE – HÆKLE – ELLER ANDET HÅNDARBEJDE?
Eller vil du gerne lære det!
Så kom hen på Lillegården
tirsdag den 26. september kl.
19.00.
Efter tre hyggelige år holdt vi pause
sidste år. Der er kommet en del henvendelser med opfordring til at komme i gang igen, så vi synes, det
kunne være et forsøg værd og hyggeligt igen at lave lidt håndarbejde i fællesskab.
Det kunne også være anledning til en god snak.
Det er ikke nødvendigt med tilmelding. Første aften finder vi ud af,
om der er basis for at fortsætte – og hvor ofte.
BRUGERRÅDET FOR LILLEGÅRD

Husk vi starter op med
spejder igen den
22. august
Personlig udvikling
Knob

Se mere på vores Facebookside: KFUM–Spejderne Hoptrup

Hvad sker der i HMIF…
Selvom sommeren ikke har vist sig fra sin bedste side, hvad
vejret angår, håber jeg, at I alle har haft en rigtig god so
sommmerferie, hvor I har fået kroppen ladet op med ny energi til
at kunne klare hverdagens strabadser.
HMIF er også så småt begyndt at vågne igen og i de ko
kommmende måneder vil samtlige idrætsgrene
idrætsgrene, der tilbydes i HMIF være i gang. De
udendørs idrætsgrene med sidste halvdel af sæsonen og de indendørs idræt
idrætsgrene med opstart af en ny sæson – en dejlig travl periode, hvor der summer af
liv og glæde i og omkring Marstruphallen.
For at være en del af fællesskabet i HMIF, er det på ingen måde påkrævet eller
en forventning fra vores side om, at du er en super atlet der har 100 % fokus på
at blive endnu bedre. Vi tilbyder idræt for alle, hvor nøgleordene er leg, hygge
og sjov bevægelse. Har sommeren sat sig på sidebenene, er motion den bedste
kur og den virker bedst sammen med andre
andre. Hvorfor vælge HMIF? Fordi HMIF
har de grundlæggende værdier som er kendetegn for en Dansk idræts
idrætsforening.
Den
en er mødestedet for bevægelse, fællesskab og demokratisk tænkning. Stedet
hvor man mødes på kryds og tværs af alder, køn, sociale status og kulturel ba
baggrund. Bedst af alt her, hvor du har mulighed for at møde en, der ligner dig selv.
Alt dettee er med til at fremme glæden ved idrætten og glæden ved idrætten er
med till at fremme/udvikle talentet hos bla. børn. Iflg. en artikel om talentudvi
talentudvikling i magasinet Idrætsliv blev der nævnt at ””talent
talent er ikke noget man fødes
med. Talentgenet findes ikke. Det er en myte.” Talent er noget der udvikles fordi
rammerne
rne for udvikling er gode – glæde, fællesskab og inspiration. Så synes du,
du
at i HMIF regi, at din søn er en ren Ronaldo og din datter en ren Pernille Harder
på banen, så skyldes det de gode rammer i HMIF og ikke talentgenet. Lad børne
hygge sig med sporten
n så de ikke mister glæden og glem alt om talentsnakken
nogle år endnu.
Vi kan finde glæde og fællesskab i idrætten og vi kan finde glæde ved også i fællesskab bla. at støtte en god sag. HMIF er sel
selvfølgelig
vfølgelig igen i år gået med i fællesfælle
skabet om at støtte op om Stafet For Livet. Deltager og støtter til holdet er så
småt begyndt at tilmelde sig
sig.. Vi håber dog på, at mange flere vil deltage på holho
det eller støtte op om holdet. Så meld dig til holdet, så vi kan vise at i Hoptrup
Marstrup og omegn kan stå sammen og gøre en forskel. Husk, du behøver ikke
at være medlem af HMIF, for at være med på holdet.
Vi glæder os til at se dig i HMIF eller på holdet til Stafet For Livet.
Karin Sand Hansen
Formand – Hoptrup
up Marstrup IF
Tlf. 26 79 50 73 /mail: karinsandhansen@live.dk

BRUG BOLDEN
Hej alle bold og lege glade piger og drenge!
Nu starter vi op for en ny håndbold sæson, og derfor skal der selvfølgelig også
være noget for jer i 0.-1.- og 2. klasse - vi har valgt at kalde det "brug bolden". Vi
skal nemlig bruge bolden til mange spændende og udfordrende lege - lære lidt
om håndbold, vi skal lege en masse og få nye rigtig gode venner.
Så hop i dit smarte idrætstøj og finde nogle hurtige inddørssko frem (vi er sikker
på mor eller far har helt styr på hvor de er) og være klar til en super sjov
kommende sæson med LEG, BOLD OG NYE VENNER ⚽
Træning vil finde sted først gang onsdag d.27.september 2017 kl. 15.30 til
kl.16.45 i Marstruphallen.
Træningen indtil jul vil være gratis og er et tilbud i samarbejde med
Fælleskolen/Åbenskole. Børn som ikke går på Fælleskolen er selvfølgelig også
velkommen. Transporten til Marstruphallen kan ske me
med skolebussen fra
Fælleskolen – Børnene skal efter træning hentes i hallen.
Vi glæder os meget til lege og bruge bolden sammen med dig.
Hilsen

Camilla & Karin
For nærmere info kontakt karin på tlf. 26 79 50 73 eller mail
karinsandhansen@live.dk

HMIF er klar igen til Danmarks smukkeste stafet,

og det håber vi også at du er.
Stafetten afholdes fra lørdag den 09. september kl. 12.00 til søndag den 10.
september kl. 12.
Har du lyst til at være med på holdet, kan du allerede nu tilmelde dig Hoptrup
Marstrup Idrætsforening.
Gå ind på hjemmesiden www.stafetforlivet.dk og tilmeld dig under Hoptrup
Marstrup Idrætsforening eller ring/skriv til Karin tlf. 26 79 50 73 mail karinsandhansen@live.dk, som vil være behjælpelig med tilmeldingen.
Det koster 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn. Beløbet går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. Har man ikke mulighed for at deltage, men gerne vil støtte
Kræftens Bekæmpelse kan der under holdet enten doneres et beløb eller tændes lys.
HMIF vil ligesom sidste år stille telt op og sørger for, at teltet bliver indrettet
hyggeligt. Der vil være mulighed for holdets deltager at købe øl, sodavand, kaffe
og kage - indtægterne vil gå ubeskåret til Stafet for Liv.
Vi glæder os til en hyggelig weekend sammen med dig – uanset om du går/løber
1 eller 10 runder for holdet, er det vigtigt at være med.
Husk, du behøver ikke at være medlem af HMIF, for at være med på holdet.

MINDEORD

Den 21 juli modtog bestyrelsen fra
vandværket
med
store
sorg
meddelelse om, at vores supl. Peter
Sandholdt var afgået ved døden efter
kort sygdom.
Peter havde været supl. i en årrække.
Han mødte altid op til vores møder
og deltog aktivt. Skulle der laves
noget, var han også klar. Man lyttede
til Peter, når han sagde noget. Når vi
havde generalforsamling, og vi
spurte Peter, om han ville forsætte,
sagde han altid: ”nej det synes jeg
ikke, men hvis jeg skal vil jeg kun
være 2 supl”, og grinede. Peter
kunne også fortælle mange historie
frasit liv som murer og borger i
Hoptrup. Han grinede når han talte
om det. Han var også med til at
bygge den nye fløj på den gamle
højskole.
Vi vil komme til at savne Peter.
Vores tanker går til Birgit og
børnerne, Leif og Anne Mette.
Æret været Peter's minde.
På vandværket vegne.
Torben
-

STOF TIL KONTAKTEN

Vi er glade for alle nyheder og
historier til Kontakten. Uden dem var
der intet sogneblad. Men, og der er
et lille men; for jeg har ofte brug for
at kunne redigere i jeres tekster for
at få kabalen til at gå op. Derfor vil
jeg gerne have
ALT STOFFET
I WORD

Og helt uden for mange indlagte
koder.
Og husk: skriftstørrelsen skal være i
størrelse 16 for at kunne læses, når
vi nedfotograferer fra A4 til A5 ved
trykningen.
NB: Der er særlige aftaler med
sognepræsten, der fortsætter som
førhen.
God skrivelyst.
80 år

Den 23 august fylder Pibemanden,
Hundehviskeren,
Gert
80
år.
Gert er tilflytter til Hoptrup , men
han kender alle mennesker og hunde
i byen, han vil nemlig gerne snakke.
Han er altid tidligt oppe. Det første,
han gør, er at cykle en tur ud på
Slivsøen, inden han skal lufte hunde,
Ofte er det 4 hunde han skal ud med,
og han elsker det, og hundene elsker
ham. Han ved ikke noget, der er
bedre.
Rigtig god fødselsdag.
Mange hilsner fra
Dine hunde-venner i Hoptrup.

Marstrup beboerforening.
Marstrup Byfest.
Marstrup byfest er ændret grundet manglende hjælp!!
Følg ændringerne på Kontaktens facebookside og Marstrup
Beboerforenings facebookside.

Sankt Hans aften.

Fredag den 23/6 var der Sankt Hans aften, hvilket i Marstrup blev
markeret i Borgerhaven som altid.
Grundet Kløften Festival inde i Haderslev var der kun omkring 40
personer, som kom og så vores bål.
Vi havde igen i år fået spejderne fra Hoptrup til at komme og tænde bålet.
Vi i Marstrup Beboerforening siger
tak for en hyggelig aften.

KIRKE KONTAKT

HOPTRUP SOGN

AUGUST-SEPTEMBER-OKTOBER

Søndag den 20. august kl. 10.30, 10. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Søndag den 27. august kl. 10.30, 11. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Onsdag den 30. august kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste
Kort børnegudstjeneste med fortælling, sang, leg og bøn.
Bagefter spiser vi sammen. Voksne kr. 25,- børn gratis.
Tilmelding til spisning til: Poul Martin på SMS: 5116 8656.
Søndag den 3. september kl. 10.30, 12. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Søndag den 10. september kl. 10.00 er der friluftsgudstjeneste i
Haderslev Dampark i forbindelse med årets ”Stafet for Livet”
Lørdag den 16. september kl. 10-16: HOPTRUP KIRKEDAG
Se omtale nedenfor.
Søndag den 17. september kl. 10.30, 14. søndag efter trinitatis
HØSTGUDSTJENESTE ved Poul Martin Langdahl.
Søndag den 24. september kl. 10.30, 15. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.

Tirsdag den 26. september kl. 19.30 Sang- og Sogneaften
Vi mødes i konfirmandstuen. Se omtalen nedenfor.
Onsdag den 27. september kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste
Kort børnegudstjeneste med fortælling, sang, leg og bøn.
Bagefter spiser vi sammen. Voksne kr. 25,- børn gratis.
Tilmelding til spisning til: Poul Martin på SMS: 5116 8656.
Søndag den 1. oktober kl. 10.30, 16. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Søndag den 8. oktober kl. 10.30, 17. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Søndag den 15. oktober kl. 10.30, 18. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Søndag den 22. oktober kl. 10.30, 19. søndag efter trinitatis
Lægmandsgudstjeneste.
Onsdag den 25. oktober kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste
Kort børnegudstjeneste med fortælling, sang, leg og bøn.
Bagefter spiser vi sammen. Voksne kr. 25,- børn gratis.
Tilmelding til spisning til: Poul Martin på SMS: 5116 8656.
Søndag den 29. oktober kl. 10.30, 20. søndag efter trinitatis
Reformationsfejrende JAZZ gudstjeneste. Se omtale nedenfor.
Gudstjenesten er ved Poul Martin Langdahl og musikerne: Martin
Schack, Michael Olsen og Anne Mette Meyer.
Søndag den 5. november kl. 10.30, Alle helgen søndag
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. Alle helgens gudstjenesten er en
særlig gudstjeneste, hvor årets døde i Hoptrup Sogn mindes.
Efter gudstjenesten bydes på kaffe.
Søndag den 12. november kl. 10.30, 22. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.

KIRKEDAG I HOPTRUP
LØRDAG DEN 16. SEPTEMBER kl. 10-16
Velkommen til en festlig dag omkring Hoptrup Kirke!
Vi samler midler ind til inventar og udsmykning af vores nye Kirkehus.
SPONSOR CYKELLØB Kl.: 13-14: er der sponsorcykelløb!
Dem, der vil cykle en time for den gode sag, kører på ruten:
Egedal - Hoptrup Hovedgade - Hoptrup Næsvej - Ottanggårdvej - Egedal.
Der er start og mål på Egedal, udfor præstegården.
Hoptrup Næsvej vil være afspærret i den time cykelløbet tager, og der vil
blive opsat skilte med trafikregulering.
Sponsorer kan enten vælge at give et beløb for omgang deres cykelrytter
kører, eller et fast beløb, uanset antallet af kørte omgange.
Vil du være cykelrytter? og køre et par omgange. Vil du være sponsor?
Vi har flere cykelryttere, der endnu ikke har så mange sponsorer.
Der vil være præmie, både til den cykelrytter, der kører flest omgange, og
til den cykelrytter, der indsamler den højeste sponsorstøtte.
KRÆMMERMARKED
Kl. 10-16. I præstegårdshaven vil plænen blive solgt i lodder til
kræmmermarked. Der blive opsat store skilte, så alle kan finde vej til
kræmmermarkedet. Du kan købe plads til en stor eller en lille bod. Den
store bod koster kr. 200,- Den lille bod koster kr. 100,-.
Indtil kl. 10 vil du kunne køre ind i haven og evt. sætte en trailer, eller
borde, eller hvad du har brug for at sætte op i din bod.
Fortjenesten af det du sælger går til dig selv, mens pladslejen går til
inventar i Kirkehuset.
HOPPEBORG og AKTIVITETER
I løbet af formiddagen og eftermiddagen vil der være forskellige aktiviteter,
blandt andet en hoppeborg til hoppeglade børn. I præstegårdens garage vil
der være skydetelt med elastikgeværer og måske en tombola og andre
aktiviteter. Hoppeborgen er gratis at få en tur i, de andre aktiviteter vil man
kunne prøve mod betaling, der går til Kirkehuset.
GRILPØLSER - KAGE - KAFFE
I løbet af dagen vil der kunne købes grillpølser, øl og vand, og senere kaffe,
te og kage. Alt det vil ske ud fra konfirmandstuen, på gårdspladsen i
præstegården.

PARKERING
Der vil være parkering ved kirken, på brudepladsen og på pladsen ud for
stien mod Lillegård.
BETALING / MOBILEPAY
Hoptrup Kirke har fået lavet et mobilnummer til Mobilepay, så alt der
denne dag betales på mobil nummer 24913410, går til Kirkehuset.
Vi håber på godt vejr til en festlig og sjov dag!
Kom og vær med!
Vil du være sponsor? Vil du cykle nogle runder?
Vil du reservere en kræmmerplads? Har du spørgsmål?
Kontakt Poul Martin: tlf. og sms: 51168656 eller @: pmla@km.dk
____________

STRIKKECAFÉ
Strikkecaféen har lavet smukke dåbsklude, så alle, der har barnedåb får
deres egen dåbsklud med hjem efter dåben. Dåbskluden er det klæde
barnets hoved tørres med efter dåben. I strikkecaféen fortsætter ”de
strikse” med at mødes, det er den anden mandag i måneden kl. 19-21 i
konfirmandstuen. Alle er velkomne, unge som gamle, øvede som uøvede
strikkere/hæklere. Kom med dit eget håndarbejde og lad os have en
hyggelig aften 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
____________

ULVETIME OG JUNIORKLUB
Vi begynder igen efter spaghettigudstjenesten onsdag den 30. august, så
første gang efter ferien er onsdag den 6. september.

SANG- og SOGNEAFTEN
Tirsdag den 26. september kl. 19.30 er der sangog sogneaften i konfirmandstuen.
Vi vil synge nogle at de salmer der har
reformationen som tema. Det er både Luthers
salmer fra reformationens tid, og det er nyere
salmer, der har de samme temaer.
Lone hjælper os med musikken og Poul Martin
fortæller om Luther og reformationen.
Kaffe, te m.m. kr. 20,____________

GUDSTJENESTE-UDVALG OG LÆGMANDS-GUDSTJENESTE
Lægmandsgudstjeneste er gudstjeneste uden præst, men ved et
gudstjenesteudvalg, der sammen med Poul Martin har planlagt, hvad der
skal læses og synges.
Traditionelt er en lægmandsgudstjeneste en kort gudstjeneste, eventuelt
uden prædiken, hvor der synges salmer, og søndagens bibeltekster læses.
Efter gudstjenesten bydes på en kop kaffe.
Der er lægmandsgudstjeneste er søndag den 22. oktober kl. 10.30.
Næste møde i gudstjenesteudvalget er tirsdag den 10 oktober kl. 19 i
konfirmandstuen. Alle er velkommen til at være med.
____________

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.

JAZZ GUDSTJENESTE! - Søndag 29. oktober kl. 10.30
Det var vist nok ikke med
en saxofon, at Luther slog
sine teser op på kirkedøren
i Wittenberg for 500 år
siden!
Men i Hoptrup Kirke vil vi
fejre reformationsjubilæum den 29. oktober,
ved at forny gudstjenesten
med saxofon og rytmisk
musik.
2017 er jubilæumsår for reformationen. Den 31. oktober for femhundrede
år siden skrev Luther sine 95 teser og rejste derved en voldsom kritik af
den katolske kirkes afladspraksis. Det blev startskuddet til løsrivelsen fra
paven og Rom og starten på dannelsen af den protestantiske kirke.
Luther gjorde tro, Bibel og gudstjeneste forståelig og tilgængelig for alle.
Han oversatte Bibelen til almindeligt tysk. Han skrev salmer på folkelige
melodier, så folk kunde synge med i gudstjenesten og præsterne begyndte
at prædike på et sprog, som folk kunne forstå.
Reformationen rullede op igennem Tyskland og ud i hele Europa. Med Hans
Tausen kom reformationen til Danmark, og også her blev Bibelen og
gudstjenesten oversat til vores eget sprog.
Reformationen gav mulighed for, at alle selv kunne tænke med, synge med
og være med i gudstjenesten og i menighedens liv. Selv om meget af
gudstjenestens form blev bevaret, var der en vigtig ændring: Man kunde
forstå og opleve gudstjenesten på ny.
AT OPLEVE GUDSTJENESTEN PÅ NY! - er tanken bag denne gudstjeneste!
- Musikken er forandret, til rytmisk jazz-inspirerede toner
- Gudstjenestens form og forløb er forenklet, så alle kan være med og føle
sig velkommen
- Der vil være kirkekaffe efter gudstjenesten, så der er mulighed for at dele
tanker om gudstjenesten

SIDEN SIDST:
Døbte:

Alberte Byriel Rossen, Hoptrup Kirkeby 43, Hoptrup

Viede:

Victoria Skau Mortensen og Claus Johnsen
Kathrine Grelk og Gert Nielsen
Karen Julie Fink og Sune Fuglsang Nielsen

Begravede: Finn Mortensen
Lis Struck
Anne Margrete Ebbesen Johannsen
Peter Sandholdt
_____________

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!

HMIF Gymnastik er klar til en ny sæson.
Forældre/Barn Gymnastik for 1 – 3 årige
Trolde på Spring for børnehavebørn (3 – 6 årige)
Tarzan drenge og turbo tøser for drenge/piger
piger i 0 – 2 klassetrin
Spring for Sjov for alle springglade i 3.. klasse og opefter
Square Dance
Line Dance med 3 niveauer
THEGROOVE
GROOVE
Forældre/Barn
Kom og vær' med til en hyggelig og sjov eftermiddag - det vigtigste på dette hold er at vi
hygger os, er sammen om at have det sjovt og blive trygge ved forskellige lege og redskaber. Vi skal brænde en masse energi af når vi løber, synger, hopper og prøver re
redskaberne. Far og mor må være med.
Aldersgruppen spænder bredt; Vi starter ved 1 år og op til 3 år – men kontakt os hvis
du og dit barn ønsker at deltage på holdet, ua
uanset alder.
Tid og sted: Marstrup Hallen,, ttorsdage kl. 16.30 - 17.30
Opstart den 21. september
Pris: 250 kr. pr. barn
Kontakt os gerne ved spørgsmål.
Mia: 61461552 Michelle: 28621250 Trine: 60745537
Trolde på Spring
Piger og drenge, alle som har lyst til at have det sjovt. Vi skal have brugt en masse ene
energi, springe og lege på redskabsbaner. Vi skal lege og høre god musik. Er du frisk så
spring du bare til!
Tid og Sted: Marstrup
rstrup Hallen, onsdage kl. 17.00 - 18.00
Opstart onsdag d. 20.. september
Aldersgruppe: 3 - 6 år (Børnehavealderen)
Pris: Kr. 275,- inkl. t-shirt
shirt til opvisning
Trolde-hilsner fra
Sandy, Charlotte, Britta, Bente og hjælpere
(Sandy tlf. 22254578)

Tarzan drenge og turbo tøser
Går du i 0., 1. eller 2. klasse, og er du en frisk og sej pige eller dreng, der har lyst til at
bruge sin krop, vise styrke, vrikke med numsen, stå på hænder, springe over buk og i
trampolin, slå flik-flak, være fjollet lave gymnastik på den fede måde og meget mere, så
glæder vi os til se dig. Vi skal ha’ gang i kroppen og redskaberne, så kom frisk.
Tid og sted: Marstrup Hallen, mandage kl. 16.45 – 17.45
Opstart mandag den 18. september
Aldersgruppe: 0 – 2 klasse både drenge og piger
Pris: kr. 300, - inkl. opvisningsdragt
Rikke Erbs Lybæk, Mette Anker Eriksen,
Steffen Lybæk, Henrik Lei og Cecilie Erbs
(Rikke tlf. 25215038)
Maxi Spring!
Hej alle spring- og hoppeglade børn. En ny sæson står for døren, og vi ser frem til at
komme i gang efter en lang sommerferie. Holdet har fået en masse nye kræfter og gode
idéer i form af nye instruktører, så vi er helt klar til at give netop dig en både sjov og udfordrende aften.
Så har du lyst til at få en masse nye venner, blive stærkere og samtidig have det sjovt?
Alt sammen på en gang?! Så tag din ven eller veninde i hånden og kom til Maxi Spring!
Med veluddannede instruktører kan vi tilbyde alt fra op-hop til flik-flak samt fejesving til
pivot. Du kommer til at prøve trampolin, gulvmåtte og air-track . Det hele bliver bundet
sammen med rytmiske sekvenser, så vi bliver max klar til opvisning til foråret. Vi glæder
os til at se jer ☺
Tid og sted: Mandage kl. 17:450-19:00, Marstrup Hallen
Opstart d. 18. september
Aldersgruppe: 3. klasse og op efter, både drenge og piger
Pris: 350 kr. - inkl. dragt til opvisningen
Mange spring hilsner fra Tobias Knudsen, Monica Klitgaard, Kasper Lauridsen og hjælpetrænere --- Tobias’ mail/tlf.: tobias.mk97@outlook.dk / 22 45 61 00

Square Dance
Kom og vær med. Alle er velkommen. Kendskab til dansen er ikke nødvendigt, for det
lærer vi dig/jer 
Tid og Sted: Mandag kl. 19.00 – 20.30 i Marstrup Hallen
Pris: 350 kr. inkl. t-shirt til opvisningen
Opstart: Mandag d. 4. september
Yderligere oplysninger ved
Lisbeth Knudsen (61 66 74 66)
LINE DANCE
Line Dance er individuel dans på rækker til al slags musik, lige fra moderne til country.
I denne sæson vil Line Dance blive opdelt efter niveau, så der er større mulighed for, at
alle kan udfordres og udvikles. Derfor vil der være følgende hold:
Hold A (begyndere): onsdage kl. 19.00-19.45
Hold B (let øvede): onsdage kl. 19.45-20.30
Hold C (øvede, skal have danset i min. 3 år): onsdage kl. 20.45-21.45
For alle hold er opstart d. 30. august
Hvis det lyder som noget for dig, så mød op i Marstrup hallen
og oplev en sjov og anderledes form for motion – det eneste
du skal medbringe, er dig selv og dit gode humør.
Pris: Voksne 350 kr,
børn til og med 14 år 225 kr. Inkl. t-shirt til opvisning
Jeg glæder mig til at se dig!
Lisbeth Knudsen (61 66 74 66)

THEGROOVE
Hvis du kan gå, så kan du også groove, så simpelt kan det siges. Groove består af simple
bevægelser som bliver
er gjort på DIN måde, med DIN stil på en måde det føles rigtigt i
DIN krop. Der findes ingen forkerte måder at gøre det på, kun DIN måde, for vi er alle
forskellige.
I Groove bruger vi hele gulvet og danser ind og ud imellem hinanden. I en Groove trætr
ning skal du ikke ligne andre end dig selv og ingen er optaget af, hvordan du
ser ud. Hver time starter med opvarmning, dans til forskellig musik og afsluttes med
udstrækning og stillness.
Husk du har mulighed for at prøve holden
holdenee tre gange før du binder dig til noget! Hvis
der ikke er mindst fem deltagere på holdet efter de første tre gange, så bliver holdet
ikke til noget, så tag din veninde, nabo, søster, hvem som helst faktisk og deltag i vores
ugentlige fest. 😊
Tid og Sted: Onsdage klokken 18:30 til 19:30,, Gymnastiksalen på Hoptrup
Hopt
Skole
Opstart: Onsdag den 20.. septe
september,, vi slutter onsdag den 21. marts 2018
Pris: 350 kr. for en sæson (ingen Groove i uge 42, 22. nov, 31. jan 2018 og uge 7)
Husk: Vand og et håndklæde
æde / underlag til vores udstrækning / afspænding
Instruktør: Gitte Saldern Juhl – Level 2 Facilitator – gittejuhl@gmail.com
Følg mig på Facebook: http://www.facebook.com/DanceFitnessVGitte
- hvor jeg bl.a. lægger vores
ores playlister op, så du kan se hvad vi danser til. Der vil også
komme små teasere til hvad vi skal danse til i løbet af sæsonen og små sjove opslag
omkring dans

VALG 2017
Den 21. november er der valg til kommune og region. Også i år giver vi
spalteplads til sognets kandidater. Hver kandidat får stillet en side gratis
til rådighed. Det kommer med i novembernummeret med deadline tir
tirsdag den 7. november kl. 12.00.
Husk, at vi ved trykningen nedfotograferer vi fra A4 til A5. Originalen skal
altså være i størrelse A4 med skriftstørrelse, der er læseligt efter nedf
nedfotografering. Vi bruger normalt skriftstørrelse 16, men 14 er også OK.
Man må gerne sende et ”grydeklart” eksemplar; men vi sætter det også
gerne op.
Vi ønsker alle kandidater et godt valg

Kommende arrangementer
26. august 2017 Hoptrup sommerfest Kl. 10.00-21.00
”Slivsøparken”

Oktober

Mød frem og lad os alle få en hyggelig dag sammen
Ny borgerbudgetterings runde / 50.000,50.000, kroner skal
uddeles til nye projektejere / Mere herom i kommende
udgave af Kontakten

Oktober

Afstemning om navn til vores nye bypark ved Slivsøen /
Hvad skal navnet være / Kom med forslag og vi laver en
afstemning til vores kommende borgermøde om
borgerbudgetteringen – ”2 fluer med et smæk”
(Borgerbudgettering og afstem
afstemning om navn)

3.12.2017

Jule arrangement

Fællesskolen

Byfesten 26. august 2017

Fredag 25. august, fra kl. 17.00 sættes telt,
borde og bænke op / Kom og hjælp til – vi har brug for
din assistance
 Søndag 27. august fra 16.00, skall telt borde og bænke ryddes væk / Her har
vi igen brug for en hjælpende hånd – så mød frem
-

DET SKER
23.8.
26.8.
30.8.
6.9.
13.9.
16.9.
16.9.
20.9.

AUGUST
Onsdagsklubben og Pensionistforeningen: Lottospil kl. 14.00
Byfest, Hoptrup
Onsdagsklub. og Pensionistforeningen: Underholdning ved H.C. Eichner 14.00
SEPTEMBER
Onsdagsklub. og Pensionistf.: Jan Lauenstein, konditor på kongeskibet, fortæller.
Onsdagsklubben og pensionistforeningen: Udflugt
Sponsorløb ved kirken kl
kl. 10 – 16
Kræmmermarked i præstegårshaven kl. 10
10-16.
Onsdagsklub. Og Pensionistf. : Senior Shoppen viser efterårs
efterårs- og vintertøj.

26.9.
236.9.
26.9.
27.9.
27.9.
4.10.
11.10.
25.10.
7.11.
8.11.
22.11.
29.11.
3.12.
12.12.
13.12.

Deadline Kontakten
Sang- og Sogneaften i konfirmandstuen kl. 19.30
Opstart ”Strikke-hækle mm” på Lillegården kl. 19.00
Onsdagsklubben og Pensionistforeningen: Lottospil.
”Brug Bolden” Marstruphallen kl. 15.30 – 16.45
OKTOBER
Onsdagsklubben og Pensionistforeningen. Hyggeeftermiddag.
Onsdagskl. Og Pension.F.: Alex Thomsen om at være født i russisk fangenskab
Onsdagsklubben og Pensionistforeningen: Lottospil
NOVEMBER
Deadline Kontakten
Onsdagsklub. og Pensionistf.: Christiansfeld Harmonikaklub underholder
Onsdagsklubben og Pensionistforeningen: Hyggeeftermiddag
Onsdagsklubben og Pensionistforeningen: Pakkespil
DECEMBER
Julearrangement i Fællesskolen, Hoptrup Borgerforening
Deadline Kontakten
Onsdagsklubben og Pensionistforeningen: Julefrokost på Søstjernen
-

SLIVSØPARKEN
BYGNINGERNE FIK EN KÆRLIG HÅND

Bygningerne ved Slivsøen har
længe trængt til en kærlig hånd.
Derfor samlede Arne Jepsen nogle
frivillige, der efter vel udført
arbejde kunne nyde en velfortjent
frokost.

Fodbold for
årgang 2012
til 2014

Så er der opstart af fodboldtræning
efter sommerferien.
Vi starter tirsdag den 15. august 2017.
Tidspunkt og sted: Tirsdage fra kl.
17.00 til 17.45 på fodboldbanen
odboldbanen i
Marstrup.
Kontingentet: 100 kr. for efteråret
Aldersgruppe: Årgang 2012, 2013 og 2014
Håber vi ses:)
Hvis du har spørgsmål så ring/skriv endelig til os.
Fodboldhilsner fra
Thomas Schmidt (Tlf. 20318707) og Joan Kjems (Tlf. 60148984)

Fodbold for årgang
2008 til 2011
Så er det atter blevet tid til at starte op med fodbold for børn.
børn Vi starter
tirsdag den 15. august 2017.
Tidspunkt og sted: Tirsdage
irsdage fra kl. 17.00 til kl. 17.45 på fodboldbanen i
Marstrup.
Kontingent: 100 kr. for efteråret.
Aldersgruppe: Årgang
rgang 2008, 2009, 2010 og 2011. Håber vi ses:)
Hvis du har spørgsmål så ring/skriv endelig til os.
Fodboldhilsner fra Frank Poulsen ((Tlf. 40521845), Stefan Hørlyck, Henrik
Holm, Helle Kliver og Pernille Pedersen ((Tlf. 60609964)
-

HÅNDBOLD
Tiden nærmer sig til, at indendørsskoene skal ud af det mørke skab og
støves af (og løbeskoene😉
😉),
), for håndboldsæsonen rammer os lige om lidt.
Om du er ny eller erfaren, ung eller gammel eller blot har lyst til og prøve
dine talenter af med en håndbold, for at se om du skulle vær
være den nye
Mikkel Hansen eller Sandra Toft, så er der altid plads til dig på vores hold.
Har du mod på at prøve kræfter med boldspil og prioritere et stærkt socialt
sammenhold både på og udenfor banen, så tag og pak tasken og mød op til
nogle hyggelige timer
er i Marstrup Hallen.

Står du lige nu og tænker det lyder spændende, men stadig har spørgsmål er
du velkommen til at kontakte Kim Knudsen på telefonnr. 28599331.
Træningstider:
Damer serie 2: tirsdag kl.20.00-22.00 & Torsdag kl.19.00-20.30.
Første træning tirsdag d.29/08 Kl.20.00.
Herrer serie 3: tirsdag kl.20.00-22.00 & Torsdag kl.20.30-22.00.
Første træning torsdag d.07/09 Kl.20.30.
U12 piger: tirsdag kl. 16.00-17.00 & torsdag kl. 18.00-19,00
Opstarts træning: torsdag den 17/08 + torsdag den 31/08 + torsdag den
15/09 kl. 18.00-19.00 herefter vil der være træning hver uge.
Brug bolden: for O. 1. og 2. klasser (samarbejde med fælleskolen) onsdag
kl. 15.30 til 16.45
Første træning onsdag den 27/09 kl. 15.30
Vel mødt og bred budskabet.
-

PULS, POWER OG PLAY
Få en god start på weekenden med Puls, Power og Play
konditions-/styrketræning for alle.
Træningstidspunkt – lørdag fra kl. 8.30 til 10.00 i Marstruphallen
Kontingent for en hel sæson 350,00 kr.
Opstart lørdag den 16.09.2016
Vel mødt
Karin
For nærmere info kontakt Karin – tlf. 26 79 50 73
Mail: karinsandhansen@live.dk
Kort om PULS, POWER & PLAY:
Kan du lide effektiv træning og vil du gerne forbedre din styrke, kondition
og forbrænding?
Lektionen er opbygget omkring en række stationer. Her laver du en øvelse i
et bestemt tidsrum, hvorefter der skiftes til en ny øvelse. Øvelserne forbedrer
både din styrke og kondition.
Øvelserne er lige til at gå til og du laver dem i dit eget tempo - du styre selv
intensiteten. Du er ikke begrænset af takter eller koreografi, du kan træne
på lige det niveau der passer dig.
Lektionen slutter af med sjov spil – hockey,
fodbold, høvdingebold, mini håndbold eller hvad vi
nu kan finde på.

MIKKIS SPALTE

I brandværnet har vi været af sted
10 gange. D. 21. juni til færdsuheld
på motorvejsafkørsel ved Skovby, bil
kørt i grøft, men kunne selv komme
ud. D. 27. juni til assistance til Falck
Vandlingvej. D. 30. juni forurening
Over Kestrup. D.9. juli assistance til
Falck, Løntvej. D.15. juli Tøndervej 8
Arnitlund, brand i opvaskemaskine.
D.25. juli forurening på omfartsvejen
i Haderslev til Varmeværket i Marstrup. Da fik vi afprøvet vores nye
tankbil med at spule kørebanen,
med frontdysserne, og det gik godt.
Samme dag frigørelse af person på
Tøndervej ved Glasfabrik .D.5. august assistance til Falck, brand i
rendegraver. D.7. august drukneulykke ved Viekær Camping, kom ikke i indsats, personen kom selv i
land. D.13. august gasudslip Tøndervej 22 Vedsted. Halmholdet har været i gang, og i år var der tjek på forfriskningerne og is, for Dorthe stod
for det. Der skal fra os halmfolk P.
Iver, Kalle, Glasdam og Mikki siges
en stor tak. Vi fik de 3 vogne læsset,
men P. Ivers vogn var flad på det

ene hjul. Det er en ældre vogn, og
som Kalle siger "antikke halmvogne
skal på museum". Weberklubben
skal i gang ved rejsegildet torsdag d.
17. august på det nye kirkehus.
Hilsen Mikki
Her slutter Mikkis beretning lidt
brat. Hans computer gik i udu; men
vi kan supplere med en lille historie
fra sidste års madlavning for finere
mænd:
Man fortæller: ”Mikki skulle skrælle kartofler; men der var for mange.
Så han fik ordre på kun at skrælle
halvdelen af kartoflerne. Det gjorde
han så!”

REJSEGILDE

Så er der der rejsegilde på vores nye kirkehus
Altså

Torsdag den 17. august kl. 15.00
Vi håber at se dig.
Hoptrup Menighedsråd

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:
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
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
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

