kontakten
NUMMER 2 SEPTEMBER 2017
FÆLLESSKOLEN PÅ BORNHOLM

6. klasse fra Fællesskolen har været på Bornholm. Klippeøen byder på en hel
unik natur meget forskellig fra vores, og det er et ”must” at besøge Rokkestenen
eller rokkestenene; for der er flere. Gå ind på fællesskolens facebookside og se,
om eleverne kan få stenen til at bevæge sig.
Ellers nærmer vi os valget. Kontakten udkommer inden, og alle sognets kandidater har mulighed for at præsentere sig her i Kontakten. Se mere i forrige
nummer af Kontakten.

Byfesten i Marstrup.
Fredag d. 1/9 og lørdag d. 2/9 havde vi
byfest bag ved hallen. Fredag aften var
der dartturnering samt fest for voksne.
Der var rigtig mange med i dartturneringen, som derfor tog omkring 2½ timer.
Udover dartturneringe fredag var der også et sømbræt fremme, hvilket efter dartturneringen blev godt brugt. Der var
mange som havde en hyggelig aften.
Lørdag stod byfesten så i børnenes tegn,
da det meste som foregik, var for dem. Vi
havde blandt andet hoppeborg og pude,
spejderne havde snitteværksted og lavede mad over bål, ansigtsmaling og et kreativt hjørne. Derudover var der kondibingo, tombola og kaffebord. Tombolaen blev igen i år udsolgt. Der var en del, både
børn og voksne, som prøvede kondibingo, og der var mange børn, som blev malet i ansigtet. Vi var heldige med vejret, da det var solskin både fredag og lørdag.
Begge aftener var der fællesspisning på den måde, at man selv skulle medbringe
mad, og derfor selv grille det man havde med. Det var der faktisk
mange som
benyttede sig
af.
Alt i alt igen
en god byfest.
Marstrup Beboerforening
siger tak for
nogle hyggelige dage. Derudover siger
vi mange tak
til alle dem
som har hjulpet os på den ene eller anden måde, det være sig stillet op fredag aften, stået i
baren og ryddet op søndag middag.

Der inviteres til borgermøde
For Hoptrup & Diernæs

11. Oktober 2017, kl. 19.00
&
15. November 2017, kl. 19.00
Sted
Hoptrup Efterskole, Foredragssalen

Vi skal have fordelt kr. 50.000,-

Vær med til at afgør vores fremtid

Igen i år har vi af Haderslev Kommune fået en pulje penge, der skal fordeles til projekter,
der vil være til gavn og nytte for vores lokalsamfund.
Så mød frem og få del i puljen – Vi serverer kaffe, the og kage
11. oktober:
- Gennemgang af status for projekter igangsat fra sidste års pulje tildeling og oplæg til
dette års tildeling af midler til projekter.
15. November:
- Afstemning for hvilke tiltag der skal iværksættes for kommende periode
Vi ser frem til at se så mange som overhovedet muligt, så vi i samarbejde kan få søsat projekter,
til glæde og gavn for os alle: Virksomheder, institutioner, foreninger og borgere i Hoptrup & Diernæs

Bestyrelsen for Borgerforeningen for Hoptrup & Omegn

NYE METODER I 0. ÅRGANG
199 elever fra Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup er kommet rigtig godt i
gang med deres skolegang i 0 kl. – skoleåret 2017/2018.
Vi prioriterer fortsat tydelige rammer, strukturer og traditioner – et pædagogisk
ståsted – som er vores kendetegn
endetegn.
I år har vi valgt at sætte 2 nye metoder i værk, som i endnu højere grad kan vvære med til at understøtte en positiv udvikling for børnene.
Det er Kamibe og ”Klar til at knække læsekoden”.
De første par uger brugtee vi på at lære hinanden rigtig godt at kende, da børnebørn
ne kommer fra 6 forskellige dagtilbud.
Vi har arbejdet med: hvem er jeg og min familie, remser, matematik, højtlæ
højtlæsning m.m.
Vi har snakket og tegnet rigtig meget.
De seneste 3 uger har vi arbejdet med lyde. Vi har fundet lyde i klassen
klassen, og hver
elev har medbragt 2 lyde hjemme
hjemmefra.
Eleverne er blevet rigtig gode ti
till at rette deres opmærksomhed mod
mo en bestemt
lyd og beskrive den. Det
et er rigtig god træning til det videre forløb med bogstaver
og rim.

Hilsen alle i 0. årgang

Hvad sker der i HMIF…
Igen i år, var det en fantastik oplevelse at være med til Stafet For
Livet. Trods vejret, som desværre ikke viste sig fra sin gode side,
var opbakningen til holdet helt fantastisk. Regn og masser af
mudder, afholdte ikke holdets deltager for at yde det mak
maksimale
for Kræftens Bekæmpelse.
Det blev til hele 3 rekorder for holdet i år:
 Holddeltagere 72 personer
 Antal runder/km – 500 runder = 1000 km
 Indsamlet beløb 11.653 kr. (målsætning var 10.00 kr.)
Fra en stolt holdkaptajn skal der lyde et kæmpe stort tak til alle deltagerne og til
sponsorene til holdet – Arling Int. Møbeltransport Aps, Henriksen Byg, Kestrup Smede
Smede- og
Maskinforretning ApS, Jysk Firmafrugt og Lowenco A/s.
Hoptrup Marstrup Idrætsforning er kommet for
at blive til Stafet For Livet. For jer ssom ikke kom
afsted i år er chancen der igen næste år, hvor vi
håber, at holdet vokser sig endnu større.
Bestyrelsen og afdelingerne i HMIF gør et
kæmpe stykke arbejde for at tilbyde så mange
aktiviteter som overhovdet muligt i vores lille
sogn. I takt med at samfundet forandre sig, skal
vi hele tiden være omstillingsparat og tænke nyt
for at fastholde medlemmer, og for at tiltrække
nye. Medlemstallet i de forskellige afdelinger kan
svinge fra år til år, hvilket vi i HMIF tager med
sindsro, så længe økonomien
en hænger sammen. I
år har vi dog måtte erkende, at vores
Tennisafdeling er lukningstruet. Afdelingens bestyrelse igennem rigtig mange år, har derfor
desværre valgt at trække sig, da de ikke selv mener, at de er de rigtige til at booste
Tennisafdelingen. Spørgsmålene
pørgsmålene er så nu - skal vi fortsat have en Tennisafdeling i HMIF?
Findes der nogle ildsjæle, som elsker sporten og som er klar til overtage posterne efter den
tidligere afdelingsbestyrelse? HAR DU LYST TIL AT GIVE TENNISAFDELINGEN EN CHANCE, så
mød op til ekstraordinær afdlingsmøde i Tennisafdelingen onsdag den 25.10
25.10-2017 kl. 19.30.
Husk at tjekke vores hjemmeside www.hmif.dk eller vores Facebook side, hvor du kan
holde dig opdateret og se hvad vi tilbyder – måske der lige
ige netop er noget som fanger din
interesse. Kan du ikke lige finde det du søger, er du altid velkommen til at kontakte mig på
tlf. 26 79 50 73 eller mail: karinsandhansen@live.dk
Karin Sand Hansen
Formand – Hoptrup
ptrup Marstrup IF
Tlf. 26 79 50 73 /mail: karinsandhansen@live.dk

Hoptrup Marstrup Idrætsforenings Tennisafdeling
indkalder til ekstraordinært afdelingsmøde
onsdag den 25
25-10-2017 kl. 19.30
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent.
Orientering fra HMIF’s bestyrelse.
Hvad skal der ske med Tennisafdeling?
Valg af ny bestyrelse til Tennisafdelingen.
4.1
Valg af ny afdelingsformand.
4.2
Valg af nye afdelingsmedlemmer.

Har du forslag til, hvordan tennisafdelingen kan bestå, er du velkommen til at sende dit
forslag til karinsandhansen@live.dk Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være
modtaget senest 7 dage før det ekstraordinære afdelingsmøde.

-

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 ssjov 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 oop-hop
hop til flik-flak
flik
samt
fejesving til pivot. Du kommer til at prøve trampolin, gulvmåtte og air
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: mandag kl. 17:45-19:00
19:00 i Marstrup Hallen.
Opstart d. 18. september 2017.
Aldersgruppe: 3. klasse og op efter, både drenge og piger
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

KIRKE KONTAKT

HOPTRUP SOGN

OKTOBER - NOVEMBER

Søndag den 1. oktober kl. 10.30, 16. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Onsdag den 4. oktober kl. 19-21: Første aften gang med koret.
Se omtalen nedenfor.
Søndag den 8. oktober kl. 10.30, 17. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Tirsdag den 10. oktober UDFLUGT til Tønder. Se omtale nedenfor.
Tirsdag den 10. oktober kl. 19.00 Gudstjeneste – udvalgsmøde.
Det er i konfirmandstuen. Se omtale nedenfor.
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.

Onsdag den 25. oktober kl. 9.00 Staudeklub.
Vi mødes ved stauderne, luger lidt og drikker en kop kaffe.
Torsdag den 26. oktober kl. 19.30 Reformationsspil i kirken
Se omtale nedenfor.
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.
____________

Koret starter igen op dette efterår.
Vi glæder os til at samle et stort kor igen.
Vi øver i kirken onsdage kl. 19-21.
Det er om onsdagen, fra onsdag den
4. oktober og frem til den 6. december.
Undtagen onsdag den 18. oktober, hvor
der er efterårsferie.
Koret synger til De 9 læsninger søndag den 3. december kl. 14.00.
Lørdag den 9. december kl. 10.00-11.30 holder vi generalprøve og
vi synger JULEKONCERTEN i Hoptrup Kirke onsdag den 13. december.
Kontakt evt. Lone Skovgaard tlf.: 30484376, mail: skovgaard.p@gmail.com

ÅRETS UDFLUGT
- er tirsdag den 10. oktober kl. 12.30 – ca.17.30
Turen går i år til Tønder.
Vi skal på besøg i Tønder Kirke,
hvor en guide vil fortælle om
kirken og et par gode historier om
det gamle Tønder, inden vi sætter
os og drikker kaffe med brødtorte
på Klostercafeen.
Klostercaffeen, der er det ældste
hus i Tønder.
Der vil også være mulighed for selv
at gå lidt omkring.
Dem, der har mod på det, kan besøge Det gamle Apotek, som vist allerede
har fundet juleudstillingen frem, når vi kommer på besøg i oktober.
Bussen holder og tager deltagere med på udflugt:
kl. 12.30 i Diernæs
kl. 12.35 ved Lillegård
kl. 12.40 ved Hoptrup Kirke
kl. 12.45 i Marstrup, ved skolens busstoppested på Knokbjerg
Udflugten koster kr. 100,- som betales i bussen.
Tilmelding: Ring til Poul Martin og tilmeld dig. Tlf.: 7457 5310.
eller på sms 51168656 eller mail: PMLA@KM.DK
____________

STRIKKECAFÉ
”De strikse” mødes den anden mandag i måneden kl. 19-21 i
konfirmandstuen. 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

MARTIN LUTHER – DØD ELLER LEVENDE!
Reformationsspil i Hoptrup Kirke
Torsdag den 26. oktober kl. 19.30
Vi fejrer 500 året for
reformationen med et
teaterstykke skrevet af
præsten og dramatikeren
Sten Kaalø.
”Martin Luther – død eller
levende” er bearbejdet af
Marie Markvad Andersen,
instrueret af Kristian Hald
Jensen og spilles af amatørskuespillere fra Forsøgsscenen Haderslev og
Gram friluftsspil.
Det er et nutidigt ”kammerspil”, som foregår skiftevis i 1517 og i 2017 og i
en blanding heraf. I får indblik i den indflydelse reformation har på vores liv
i dag, om tro, håb, tilgivelse og kærlighed.
Til konfirmationsforberedelsen møder vi de kommende konfirmander og
præsten Kathrine. De unge møder Luther og lærer om de berømte teser på
kirkedøren i Wittenberg. De synes det er sejt, at han er villig til at gå på
bålet for sin tro, og imponeres over det prægtige møde i Rigsdagen i
Worms, hvor Luther skal møde både Kejseren, Kardinalen og hele deres
følge.
Det unge par, Bob og Ea, har 2 udøbte børn og der er krise i parforholdet.
Med hjælp fra gode venner, præsten, Luther og ikke mindst Katharina von
Boa, får de håbet og troen på forholdet tilbage.
Forestillingen varer ca. 1½ time og kan ses af alle, men er mest velegnet for
unge og voksne.
Forestillingen er gratis og alle er velkomne.

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
reformations-jubilæum 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

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.
____________

KIRKEDAG I HOPTRUP
Lørdag den 16. september havde vi en festlig Kirkedag i Hoptrup.

TAK til alle sponsorer!
Tak! til forretningsdrivende, der gav flotte gevinster til tombolaen!
Tak! til alle sponsorer ved cykelløbet!
På kirkedagen blev der i alt ved cykelsponsorløb, aktiviteter og gaver
indsamlet godt kr. 30.000.
Tak for støtte og opbakning!
Det indsamlede går til inventar og udsmykning i det nye Kirkehus.

SIDEN SIDST:
Indsamling: Ved årets høstgudstjeneste blev der indsamlet kr. 2235,- Tak
for en god gave til Folkekirkens Nødhjælp.
Begravede: Inga Pultz
Gudrun Voetmann
_____________

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.

Små brandmænd i aktion
aktion.
I august var Diernæs Dagpleje på besøg på Hoptrup
Brandstadion, hvor vi fik en fin rundvisning af Finn Juhl.
Alt blev undersøgt med den
største nysgerrighed.
De flotte blå lys og de
mange knapper vagte stor
begejstring.
Brandbilerne var enorme på
tæt hold og drengene var
henrykte.

Vi fik også lov til at se noget af udstyret og var man
modig, kunne man prøve hjelmene.
Tusind tak for en kæmpe ooplevelse, vi kommer gerne
igen en anden gang.
William, Marijus, Julian og Dorthe fra Diernæs Dagpleje.

Børnedans i Hoptrup

Tirsdag d. 19.
9. september start
startes
es der børnedans i Hoptrup ved Hoptrup
Efterskole. Sæsonen kommer til at være 10 gange med afslutning d. 12.
december.
Der vil være to hold hvor, at hold 1 er børn i alderen 3 - 6 år, og hold 2 er børn i
alderen 7 - 10 år. Hold 1 kommer til at være fra 16:00 - 16:45
45 og hold 2 fra 16:45
- 17:30.
Børnedans koster 300 kr. for en hel sæson.
Man kan kontakte os på telefon 51219672 hvis man har yderligere spørgsmål
eller man kan følge os på vores Face
Facebook
book gruppe ”Børnedans i Hoptrup” hvor at
de fleste beskeder vil blive lagt ud
ud.

NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN OG
PENSIONISTFORENINGEN.

Onsdagsklubben har været på
udflugt til Julemærkehjemmet i
Kollund. Det blev en rigtig god tur,
trods en regnfuld dag. Men alle
havde det gode humør med.
PROGRAM for Onsdagsklubben og
Pensionistforeningen:
Alle arrangementer er kl. 14.00 på
Lillegård nr. 7.
Kaffe ved samtlige møder er 20 kr.
Onsdag den 27. september: Lottospil.

Onsdag
den
4.
oktober:
Hyggeeftermiddag.
ftermiddag.
Onsdag den 11. oktober: Foredrag
med Alex Thomsen, som fortæller
om at være født i russisk fangenskab.
Onsdag
den
18.
oktober:
Efterårsferie – intet arrangement.
Onsdag den 25. oktober: Lottospil.
Onsdag
den
1.
november:
Tupperware.
Onsdag
den
8.
november:
Underholdning med Christiansfeld
Harmonikaklub.

Kommende arrangementer
11.10.2017
Kl. 19.00
Hoptrup Efterskole
Foredragssalen

15.11.2017
Kl. 19.00
Hoptrup Efterskole
Foredragssalen

3.12.2017

Borgermøde om borgerbudgettering
 Kr. 50.000,- skal finde nye projektejere. Mød
frem og få del i puljen
 Oplæg / Status / Igangsætning af procedure
Borgermøde om borgerbudgettering
 Afstemning om projektforslag

Jule arrangement

Fællesskolen

Talsmeden

- Bogføring, der giver dig overskud.
Gennem mere end 40 år, har jeg arbejdet med bogholderi og administration
– både i private og offentlige virksomheder.
Derfor kan jeg ærligt sige, at jeg er godt kendt med problematikkerne i både
små og store virksomheder, for iværksættere, NGO’ere, institutioner og
mere foreningsprægede virksomheder.
Branchekendskab er en nødvendighed, og er et af mine vigtigste
kendemærker.
Enhver virksomhed skal lave det, virksomheden er bedst til, produktion,
kundeservice, salg, udvikling og… så klarer jeg bogføring, moms, løn, samt
evt. fakturering, kreditor-,, debitor
debitor- og likviditetsstyring.
Lad os mødes over en kop kaffe, lad mig se din virksomhed, lad os komme i
dialog, så vil du opdage at:
For mig er bogføring ikke bare noget, der skal overstås; for mig er ordentlig
bogføring og sparring et skridt på vejen til en lønsom og solid virksomhed –
og derfor er den første time gratis; de nnæste
æste er alle pengene værd.
De bedste hilsner

Talsmeden
Lone S. Jensen
Tlf: 51811264

ELEVRÅDSFEST I PRAGTFULDT SENSOMMERVEJR
Elevrådet havde i år flyttet
elevrådsfesten fra maj til
august – nemlig den 29.
august kl. 17. Det var en rigtig
god ide – for vi havde det
mest pragtfulde solskinsvejr
den aften.
Der var rigtig stor opbakning
til festen – hvor 60 elever fra
3. – 6. årgang mødte op. De
elever, som gik i 6. klasse før
sommerferien, var også
inviteret med, og der kom en
flok på syv tidligere elever.
Vi startede med at grille, så
eleverne kunne få deres
medbragte aftensmad.
Da vi var færdige
ærdige med at spise, gik de aktiviteter i gang, som elevrådet havde
planlagt.
Vi var 2 voksne, som stod for arrangementet, og vi synes begge to, at der var en
rigtig god og dejlig stemning hele aftenen.
Elevrådet har efterfølgende evalueret festen, og de ønsker sig en elevrådsfest
mere i dette skoleår. Det vil vi se, om vi kan imødekomme.
De har også flere ændringsforslag til programmet, mens andre ting bare lige skal
justeres.
Kontakten udgives af beboere i Hoptrup Sogn i samarbejde med Hoptrup
Efterskole.
ole. Det trykkes i 1050 eks
eksemplarer
emplarer 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
ers deadline: 07
07.11.. kl. 12.00. (Næste igen 12.12.)
12.12
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.

MIKKIS SPALTE

I brandværnet har vi været af sted 8
gange. D. 19. aug.: brand i etageejendom Kløvervej i Haderslev, assistance til Falck. 22. aug.: brand i
sommerhus, Djernæs Strandvej 179.
D. 4. sep.: naturbrand ved Skovby,
men vi fandt intet. D. 13. sep.: Kelstrupvej assistance. D. 16. sep.: Hejsagernæsvej 121 bygningsbrand, tilbygning. D. 21. sep.:Fjordglimt 29
forurening, gyllrudslip i bæk. D. 23.
sep.: Sønderballehoved brand i traktor.
Byfesten er overstået. Jeg var lidt
skuffet, der var kun 5 børn til cykelringridning og ingen voksne, så det

er svært at få noget op at stå og have nogle hyggelige timer på pladsen,
men en stor tak til Bitten Broders
med tak for lån af galge til ringridning. I vandværket var der brud på
ledningen på marken fra vandværket og ned til skolen fredag sen aften. Det er blevet repareret. Djernæsvejs ornitologiske klub har været
på "Black Bird" tur ved Slivsø fredag
d. 8. sep. Om formiddagen regnede
det, men det klarede op til efter
middag. Vi var et lille hold, som blev
kørt op til Djernæs gamle skole, gik
så ad stien ned til Slivsøgård, hvor
Susanne og Erik havde gjort klar til
pit stop. Vi fik kikket på en del fugle,
men fik også fat i nogle Black Birder.
Gik tilbage til Peter Ivers lade, hvor
der var grillpølser mm. Vi havde en
hyggelig aften og snakken gik om alt
mellem himmel og jord. Vi blev jo
klogere og klogere, som natten
skred frem. Det var alt for denne
gang.
Hilsen Mikki.

Nåede ikke med sidst. Stråmændene får is serveret af Dorthe Kreiberg.

Byfest Hoptrup 2017

På gensyn
næste år

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
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

