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100 MALEDE SOMMERFUGLE 

 
Elever fra 5H på fællesskolen har malet disse flotte og farverige sommerfugle i 
billedkunst. Værkerne skal sammensættes til en kæmpeskulptur bestående af 
hundrede malede sommerfugle. Skulpturen udstilles i anledning af ”Trekants-
områdets Festuge” på plænen ved ”Det gamle Toldkontor” på Haderslev Havn. 
Ca. 100 elever fra hele Haderslev Kommune bidrager til ”Sommerfugleskulptu-
ren”. 
 

Kontakten byder læsere og bagsideannoncører 
velkommen til en ny sæson. 



Spring Team  
Hammelev - Vilstrup – Hoptrup/Marstrup 

Er du bare helt vild med springgymnastik?  

Er du vild med at nørde og vil du gerne blive dygtigere? 

Er du klar til at træne og blive stærkere fysisk? 

Er du vild med at være en del af et lidt større hold? 

 

Hvis du kan sige JA til ovenstående, så er det nye fælleshold mellem Hammelev SUF, Hop-
trup/Marstrup IF og Vilstrup UIF lige det rigtige for dig   

Holdet er et ekstra tilbud for dig, der slet ikke kan få nok af springgymnastik, og som gerne 
vil gå til gymnastik 2 gange om ugen. Du kan kun gå på holdet hvis du går på et af springhol-
dene i de 3 foreninger (alder 4.-8. klasse). 

På springteam HVHM springer vi en masse og dygtiggør os i spring på bane og trampet. Vi 
forventer derfor, at du er klar til at styrketræne (så du bliver stærk nok til at kunne springe 
mange spring) og lave en masse gentagelser af både grundelementer og basisspring. Ud 
over grundtræning vil vi også arbejde med sammensatte spring på bane og skruer på tram-
pet. 

Holdet ledes af uddannede springinstruktører fra de 3 foreninger og i løbet af sæsonen får vi 
besøg af dygtige og inspirerende gæsteinstruktører. 

Tid og sted 

Hammelev Hallens springcenter  

Onsdage i ulige uger kl. 18.00-19.30, Opstart uge 37 

 
Pris og tilmelding 
 
Holdet koster 500 kr. pr. sæson. 
Inklusiv er en holdtrøje. Der må desuden forventes lidt ekstra udgifter til opvisningstøj 
 
Tilmelding via foreningernes hjemmeside. 
 

Foreningerne glæder sig til at byde velkommen til et fantastisk fælleshold. 



Nyt fra Børnehuset Chilli
 
Vi kan se tilbage på en skøn sommer i Chilli
har uanset vejr og vind været optaget af at lege, nyde 
venskaber og de forskellige aktiviteter, som vi har lavet. 
Nogle børn husker ”jul i juli”, som noget sjovt og lidt skørt, andre husker bedst, 
da vi kølede fødderne i vandbaljer eller 
det sprøjtede rundt om ørerne på os.
  

Efter en skøn sommer er næsten alle 
børn og personale nu tilbage i den da
lige gænge i Chilli. På begge matrikler 
vil børnehavebørnene skulle delt
Mate-musik, som er et forløb, som bl
ver tilbudt af Musikskolen hos os
li. Her har vi fokus på matematisk o
mærksomhed i en kombination med 
sang og musik.  
 
 
Nye åbningstider 
Vi har de seneste to år fået midler til at kunne udvide vores åbningstid. Disse 
midler fortsætter desværre ikke efter 1. september. Fra politisk side 
ifbm. budgetforhandlingerne, om der kan etableres 
udvidede åbningstider i enkelte institutioner i kommunen. 
naturligvis at indgå i en sådan ord
 
 
 

Børnehuset Chilli 

Vi kan se tilbage på en skøn sommer i Chilli. Børnene 
har uanset vejr og vind været optaget af at lege, nyde 
venskaber og de forskellige aktiviteter, som vi har lavet. 
Nogle børn husker ”jul i juli”, som noget sjovt og lidt skørt, andre husker bedst, 

kølede fødderne i vandbaljer eller trampede i de store vandpytter og va
det sprøjtede rundt om ørerne på os. 

I mange år har sommerferiesampasni
gen altid været i Hoptrup. 
gang har vi haft sampasning i to uger i 
sommerferien i hhv. 
trup afdelingen. I personalegruppen og
Bestyrelsen skal vi selvfølgelig evaluere 
på ordningen og beslutte, hvor
gøre det til næste år.
 

Efter en skøn sommer er næsten alle 
tilbage i den dag-

På begge matrikler 
vil børnehavebørnene skulle deltage i 

musik, som er et forløb, som bli-
hos os i Chil-

Her har vi fokus på matematisk op-
mærksomhed i en kombination med 

Vi har de seneste to år fået midler til at kunne udvide vores åbningstid. Disse 
midler fortsætter desværre ikke efter 1. september. Fra politisk side 
ifbm. budgetforhandlingerne, om der kan etableres en permanent ordning med 

enkelte institutioner i kommunen. I så fald ønsker Chilli 
at indgå i en sådan ordning. 

Nogle børn husker ”jul i juli”, som noget sjovt og lidt skørt, andre husker bedst, 
i de store vandpytter og van-

I mange år har sommerferiesampasnin-
gen altid været i Hoptrup. For første 
gang har vi haft sampasning i to uger i 

hhv. Marstrup- og Hop-
trup afdelingen. I personalegruppen og 
Bestyrelsen skal vi selvfølgelig evaluere 
på ordningen og beslutte, hvordan vi vil 

næste år.  

Vi har de seneste to år fået midler til at kunne udvide vores åbningstid. Disse 
midler fortsætter desværre ikke efter 1. september. Fra politisk side drøftes 

en permanent ordning med 
I så fald ønsker Chilli 



Åbningstider gældende fra d. 1.9.2019: 
Chilli Hoptrup 
Mandag  kl. 6.15 – 16.35 
Tirsdag  kl. 6.15 – 16.35 
Onsdag  kl. 6.15 – 16.35 
Torsdag  kl. 6.15 – 16.45 
Fredag  kl. 6.15 – 15.45 
 
Chilli Marstrup 
Mandag  kl. 6.25 – 16.45 
Tirsdag  kl. 6.25 – 16.45 
Onsdag  kl. 6.25 – 16.45 
Torsdag  kl. 6.25 – 16.45 
Fredag  kl. 6.25 – 16.05 
 
Forældrerådsarrangementer 
Vi er kommet godt i gang i vores nye forældreråd. I Hoptrup er der blevet invite-
ret til hygge og leg i Dyrehaven og fredag d. 20.9.2019 kl. 14.30 – 16.30 inviteres 
til et arrangement i gymnastiksalen på Fællesskolen. I Marstrup afholdes den 
traditionsrige arbejdsdag fredag d. 13.9.2019. 
De bedste hilsner fra  
Børnehuset Chilli 
 

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 20.08.2019 

Aktiviteterne vil blive styret af Lisbeth og Vibeke - det påkræves dog, at de voksne tager ak-
tivt delt i aktiviteterne. 
For yderligere information er du velkommen til at kontakte Lisbeth på tlf. 61 66 74 66 

 



  

Der inviteres til borgermøde
For Hoptrup & Diernæs

24. september 201

21. oktober 201

Hoptrup Efterskole, Foredragssalen
Vær med til at afgøre egnens fremtid

Igen i år har vi af Haderslev Kommune 
projekter, der vil være til gavn og 
Så mød frem og vær med til at beslutte, hvad pengene skal bruges til!
Vi serverer kaffe, the og kage.
50.000,- skal fordeles til spændende aktivite
for borgerne i Hoptrup & Diernæs
tidligere projekter, som skal fordeles.
24. september: 
Gennemgang af status for projekter igangsat fra sidste års pulje
oplæg til dette års tildeling af midler til projekter.
21. oktober: 
Afstemning om, hvilke tiltag der skal iværksættes for den kommende periode.

Vi ser frem til at se så mange som overhovedet muligt, så vi i samarbejde kan få 
søsat projekter, til glæde for os alle: Virksomheder, 
borgere i Hoptrup og Diernæs.

Bestyrelsen for Borgerforeningen for Hoptrup og Omegn.

Fælles ansvar for byparken.
Vi har dejlige faciliteter i Hoptrup Bypark, som alle er velkomne til at benytte. 
Desværre må vi konstatere, at de
udøvet hærværk. Vi synes, det er ærgerligt, og derfor har vi udarbejdet nogle 
ordensregler, som bliver sat op på pladsen, og som vi ønsker, at folk vil være 
med til at følge. 
Vær med til at passe på vores 
Bestyrelsen for Borgerforeningen for Hoptrup og Omegn.
Henning Nørgaard 
Telefon: 40965628 
E-mail: henning@hoptrup.net 

Der inviteres til borgermøde
For Hoptrup & Diernæs 

. september 2019, kl. 19.00 
& 

. oktober 2019, kl. 19.00 
Sted: 

Hoptrup Efterskole, Foredragssalen 
Vær med til at afgøre egnens fremtid

Igen i år har vi af Haderslev Kommune fået en pulje penge, der skal fordeles til 
projekter, der vil være til gavn og glæde for vores lokalsamfund. 

vær med til at beslutte, hvad pengene skal bruges til!
Vi serverer kaffe, the og kage. 

skal fordeles til spændende aktiviteter til fordel  
for borgerne i Hoptrup & Diernæs. Derudover er der et overskydende beløb fra 

skal fordeles. 

Gennemgang af status for projekter igangsat fra sidste års pulje
af midler til projekter.  

hvilke tiltag der skal iværksættes for den kommende periode.

Vi ser frem til at se så mange som overhovedet muligt, så vi i samarbejde kan få 
søsat projekter, til glæde for os alle: Virksomheder, institutioner, foreninger og 
borgere i Hoptrup og Diernæs. 

orgerforeningen for Hoptrup og Omegn. 

Fælles ansvar for byparken.
Vi har dejlige faciliteter i Hoptrup Bypark, som alle er velkomne til at benytte. 
Desværre må vi konstatere, at der ikke altid er ryddet op, og nogle gange er der 
udøvet hærværk. Vi synes, det er ærgerligt, og derfor har vi udarbejdet nogle 
ordensregler, som bliver sat op på pladsen, og som vi ønsker, at folk vil være 

Vær med til at passe på vores ting! 
Bestyrelsen for Borgerforeningen for Hoptrup og Omegn.

Der inviteres til borgermøde 

Vær med til at afgøre egnens fremtid 

ået en pulje penge, der skal fordeles til 
for vores lokalsamfund.  

vær med til at beslutte, hvad pengene skal bruges til! 

et overskydende beløb fra 

Gennemgang af status for projekter igangsat fra sidste års puljetildeling. Og 

hvilke tiltag der skal iværksættes for den kommende periode. 

Vi ser frem til at se så mange som overhovedet muligt, så vi i samarbejde kan få 
institutioner, foreninger og 

Fælles ansvar for byparken. 
Vi har dejlige faciliteter i Hoptrup Bypark, som alle er velkomne til at benytte. 

r ikke altid er ryddet op, og nogle gange er der 
udøvet hærværk. Vi synes, det er ærgerligt, og derfor har vi udarbejdet nogle 
ordensregler, som bliver sat op på pladsen, og som vi ønsker, at folk vil være 

Bestyrelsen for Borgerforeningen for Hoptrup og Omegn. 



SÅ ER DER SLIVSØ-LØB 
Nu på lørdag den 31. august genopstår Slivsø Løbet efter flere års pause. Initiativtager er 
Michael Kildal Frederiksen i samarbejde med Haderslev Idræts-Forening og Hoptrup 
Borgerforening. 
Der er to ruter, en på ni km og en kortere på fem km. Michael oplyser, at der er fornem 
deltagelse. På den korte distance deltager den nye Komet, Ida Duelund 15 år Haderslev IF på 
5 km. Hun er lige kommet hjem fra DM med en frisk sølvmedalje på 800 meter. Kan hun slå 
favoritten Cecilie Marcimak, Team Meins RUNning, som er opcoming star og har været det i 
et par år nu? På herresiden, fortsætter Michael, har vi Esmael Palani Haderslev IF og Kasper 
Rihnstrøm-Smith (Trialet komet) Team Meins RUNning, der kæmper om sejren - kan nogen 
udfordre disse to giganter? På 9 km rutendeltager det danske talent fra Det Danske Trail 
Landshold, Jesper Meins, som skal kæmpe på den vanskelige trailrute, der er 9 km rundt om 
Slivsøen er der nogen der kan udfordre ham ? 
Selv om der er dygtige løbere med, er de to ruter for alle, der ønsker motion i flotte 
omgivelser. Motionsløbere og fodgængere er også velkomne. 
Løbet starter klokken 10.00 fra pladsen ved siden af Efterskolen. Borgerforeningen står for 
forplejning (pølse, øl og vand) af løbere og tilskuere. 
Kom og se med på lørdag hvor titanernes kamp foregår i Hoptrup nærmere sagt SLIVSØEN 
fra kl. 10.00 

- 

 
HMIF Badminton sæson 2019-2020 

HMIF Badminton er nu klar til en ny sæson 2018-2019, og håber at mange kan have 
interesse i sporten.  
Ungdom har fået følgende træningstid med start fredag, den 13. september 2019 
Onsdag kl. 18,00 – 19.00 
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. Vi har i år fået Ejner Brandt Hansen tilbage som træner. Ejner vil være 
tilstede om fredage, mens onsdag bruges til spil med opsyn af forældre. Dvs at vi gerne vil 
hører om der er forældre der vil hjælpe om onsdage, således at børnene kan spille 2 gange 
om ugen.  
Motions badminton starter op mandag, den 2. sept. 2019 
Har tider mandag kl. 19-22, onsdag kl. 19-22 og fredag kl. 18,30-21 
Nyt for motionister, som ikke har en makker og ikke ønsker fast spilletid, åbner vi for en 
”kom og spil” med forskellige makker/modstander, fredag fra kl. 18,30 til 21,30 med start 4. 
okt.  I møder bare op og evt. spg kan henvendes til Brian 21651834 eller undertegnede.  
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  



FRA FÆLLESSKOLEN 
KLUBBEN - 'Åben Skole' dagen 
Fredag den 30. august tager hele skolen af sted til Marstrup Hallen for i sam-
arbejde med den lokale idrætsforening HMIF og DBU at skabe en anderledes, 
sjov og lærerig dag med fokus på foreningsliv, bevægelse og sammenhold. 
Dagen vil være præget af læring om foreningslivet, enten som spiller (1. – 4. 
kl.) eller som frivillig (5. -6. kl.) hvor sundhed, trivsel og bevægelse bliver ud-
forsket på sjove og fysiske måder.  
1.- 4. klasse vil lære om foreningsliv, sundhed, glæde og bevægelse. De kommer 
på mission med Agent SuperSund for at redde frugter og grøntsager fra Grev 
Mug. 
5. og 6. klasse vil lære om foreningsliv, frivillighed, træning af yngre børn, samt 
om at være instruktør og rollemodel. De slutter af med at få ansvaret for at af-
vikle aktiviteter for 1.-4. klasse. 
Vi glæder os og håber på en lærerig dag. 
 
Skolebestyrelsen informerer: 
Skoleåret 2019/20 er godt begyndt ved Fællesskolen HoptrupMarstrupVilstrup. 
Vi har taget godt imod alle elever, men særligt har vi glædet os til at tage imod 
nye elever til børnehaveklassen.  I børnehaveklassen har vi netop igangsat et ud-
videt samarbejde mellem børnehuset Chilli og Fællesskolen HMV for at styrke 
sammenhænge og reducere det stigende antal skoleudsættelser.  
Indtil efterårsferien vil en pædagog deltage med fuld tilstedeværelsestid i bør-
nehaveklassen og indgå i et tæt teamsamarbejde med børnehaveklasselederen, 
med fokus på de fælles relationer til glæde for den enkelte barns udvikling og 
skoleparathed. 
I løbet af august og september måned gennemføres der forældremøder i alle 
klasser, hvor kontaktforældrene repræsenterer deres klasser, og er i tæt dialog 
med klassens øvrige forældre. Kontaktforældrene kan både have opgaver i bar-
nets klasse og for skolen som helhed. Kontaktforældrene kan fungere som bin-
deled mellem klassens forældre og skolens bestyrelse og ledelse. 
Det er vedtaget i skolebestyrelsen at Fællesskolen HMV fra skolestart er mobilfri, 
og derfor skal eleverne indlevere deres mobiltelefoner forud for undervisningens 
begyndelse.  Eleverne får udleveret mobilerne igen efter endt skoledag. Vi har 
valgt at prioritere nærværet og det sociale fællesskab, og tror på, det kan styrke 
den gode trivsel og læring for alle elever.  Vi har oplevet, at både forældre og 
elever bakker positivt op omkring den nye ordning, og vi ser frem til mere aktive 
og sociale elever.  

 



                PULS, POWER OG PLAY
Opstart lørdag den 14.09.2019

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.

For nærmere info kontakt Karin 
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 tid
rum, 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 
selv intensiteten. Du er ikke begrænset af takter eller koreografi, du kan 
træne på lige det niveau der passer dig.
Lektionen slutter af med sjovspil 
håndbold eller hvad vi nu kan finde på.
 
 

 
Fuglekvidderfesten 2020
Kom til Tropefest i Marstruphallen!
Bemærk reduceret pris frem til nytår. 
Billetsalget er allerede i gang 
 
Vilstrup: 
Helle Wolff  
Pernille Nybo 
 
Diernæs: 
Kirsten Heissel 
Henrik Holm 
 
 
 
 
 
 
 

PULS, POWER OG PLAY 
Opstart lørdag den 14.09.2019 

Få en god start på weekenden med  
Puls, Power og Play  

/styrketræning for alle. 
lørdag fra kl. 8.30 til 10.00 i 

Marstruphallen 
en hel sæson 350,00 kr. 

For nærmere info kontakt Karin – tlf. 26 79 50 73/ Mail: karinsandhansen@live.dk
 

Kan du lide effektiv træning, og vil du gerne forbedre din styrke, kondition og forbrænding? 
ing en række stationer. Her laver du en øvelse i et bestemt tid

rum, hvorefter der skiftes til en ny øvelse. Øvelserne forbedrer både din 

Øvelserne er lige til at gå til og du laver dem i dit eget tempo - du styre 
er ikke begrænset af takter eller koreografi, du kan 

træne på lige det niveau der passer dig. 
Lektionen slutter af med sjovspil – floorball, fodbold, høvdingebold, mini 
håndbold eller hvad vi nu kan finde på. 

Fuglekvidderfesten 2020 
Kom til Tropefest i Marstruphallen! 
Bemærk reduceret pris frem til nytår.  
Billetsalget er allerede i gang - køb ved ambassadør: 

 
Hoptrup: 
Aase Lykkeskov Bosak 
Irene Pedersen 
Hans Uwe Schulz 
SPAR købmand  
 
Sønderballe: 
Pia Faaborg 
 
 
 
 
 
 

 
Marstrup:
Elisabeth Holst Knu
sen
Ejner Brandt Hansen
Pernille Pedersen 
Bente Sejersbøl
Søren Knudsen
Randi Sohl Hejnfelt
Henrik Gude Sørensen 
Kirsten Jelling 
Marstrup Købmand

Mail: karinsandhansen@live.dk 

Kan du lide effektiv træning, og vil du gerne forbedre din styrke, kondition og forbrænding?  
ing en række stationer. Her laver du en øvelse i et bestemt tids-

rum, hvorefter der skiftes til en ny øvelse. Øvelserne forbedrer både din 

du styre 
er ikke begrænset af takter eller koreografi, du kan 

floorball, fodbold, høvdingebold, mini 

Marstrup: 
Elisabeth Holst Knud-
sen 
Ejner Brandt Hansen 
Pernille Pedersen  
Bente Sejersbøl 
Søren Knudsen 
Randi Sohl Hejnfelt 
Henrik Gude Sørensen  
Kirsten Jelling  
Marstrup Købmand 



DIERNÆS · HOPTRUP · MARSTRUP INVITERER TIL

 I MARSTRUP HALLEN
Fugle

K vidder
LØRDAG DEN 29. FEBRUAR KL. 18.30
Éntre pr. person kr.  275,-  (min. 18 år)

Inkl. 2 retters menu fra Agerskov Kro
Dørene åbnes kl. 17.30

FEST

Pris efter NYTÅR 325,-

Fugle
FEST

DIERNÆS · HOPTRUP · MARSTRUP INVITERER TIL

Lørdag d. 18. marts kl. 18.30

STEN · STRAND · VAND

Underholdning af:

CHRISTIAN 
       FUHLENDORFF

& FLYERS
Spiller op til dans

Éntre pr. person kr.  250,-  (min. 18 år)
Inkl. 2 retters menu fra Søstjernen

Dørene åbnes kl. 17.30

RESERVER BORD
knudsenmarstrup@mail.dk
senest d. 6 marts 2017

 

FOUR TO 
THE FLOOR
leverer top-danse-underholdning

RESERVER BORD
knudsenmarstrup@mail.dk
senest d. 15 februar 2020

   Underholdning af:

 OMAR 
MAZOUK

Rå humor, varme 
og medfølelse



Opdatering vedr. 
Lige en kort opdatering omkring etableringen af Motionshuset på den 
gamle skole i Marstrup.
Der har været gennemført
varieret fremmøde. Vi i styregruppen er naturligvis meget taknemmelige 

for dem, der har brugt tiden på det frivillige arbejde
kring den sidste indsats, bygningen mangler
Arbejdet er resulteret i, at klublokalet til MTB
næsten klar til den kommende sæson
finpudsning i fitnessrummet. Det
op til 1. sal, toilettet og gangarealet
der er nok. 

Det vil blive d. 
Ift. økonomien er der pt. gang i ansøgninger om fonde, lån ved DGI, mv.
så vi kan gøre det så billigt for medlemmerne som muligt, og vi kan få et motions
er indbydende for alle. Derudover er der pt. 
nyttelse af Marstrup skole i tæt 
i gang, men vil naturligvis blive meldt ud, når vi ved mere.
Målet med hele Motionshuset er
ter, motion og hygge og at det færdige 
slutningen af oktober. 
Vel mødt den 14. september. Husk at en time også kan gøre en forskel!
Har du ikke ressourcerne til at give en hånd med, kom da alligevel og se hvad vi laver! 
Kage er altid velkommen 😊 
Styregruppen 
Motionshuset 

HMIF 
Så er tiden snart inde til at Motions Floorball i HMIF starter op igen efter sommerferien. 
Vi er et mix-hold, floorball for mænd og kvinder
Første træning er tirsdag den 3. september kl. 17.
maj 2020. 
Vi spiller naturligvis i Marstrup Hallen, hvor vi har bander til formålet.
Motions Floorball er for alle over 15 år, og som har lyst til at have det sjovt med en floorball 
stav i hånden.  
Er du: Pige, dreng, dame, mand, tynd, knap så tynd, høj, lav, øvet, begynder
Vil du: have det sjovt, grine, svede, løbe
for alle! 
Vi begynder altid med let opvarmning herefter træningsøvelser 
bliver mere dus med stav og bold.
De første 2-3 gange kan du låne en stav af klubben. Herefter anskaffer du din egen stav 
som i øvrigt ikke er dyr i anskaffelse. Vi hjælper dig naturligvis gerne med at finde den rigtige 
stav på nettet. 
 Tag din kone, kæreste, nabo, veninde, søn eller tante med 
Har du spørgsmål skal du endelig kontakte Michael Jelling på 41 900 336.

Opdatering vedr. HMIF Motionshus
Lige en kort opdatering omkring etableringen af Motionshuset på den 
gamle skole i Marstrup. 
Der har været gennemført nogle arbejdsweekender, hvor der har været 
varieret fremmøde. Vi i styregruppen er naturligvis meget taknemmelige 

der har brugt tiden på det frivillige arbejde og håber, at der vil blive støttet op o
bygningen mangler. 

i, at klublokalet til MTB er taget i brug, lokalet til fælles
næsten klar til den kommende sæson, men mangler kun udsmykning, 

. Det, der mangler en hånd til, er fællesare
op til 1. sal, toilettet og gangarealet, som kan gøres på en dag, hvis antallet af 

Det vil blive d. 14. september 2019 fra 1000 - 1600
Ift. økonomien er der pt. gang i ansøgninger om fonde, lån ved DGI, mv.
så vi kan gøre det så billigt for medlemmerne som muligt, og vi kan få et motions

Derudover er der pt. dialog med kommunen i forhold til 
tæt samarbejde med Marstrup Beboerforening

, men vil naturligvis blive meldt ud, når vi ved mere. 
Målet med hele Motionshuset er, at vi får et fælles sted, hvor vi alle kan mødes om aktivit

e og at det færdige resultat forhåbentlig kan tages fuldbyrdet i brug fra 

Vel mødt den 14. september. Husk at en time også kan gøre en forskel!
give en hånd med, kom da alligevel og se hvad vi laver! 

HMIF Motions Floorball
Så er tiden snart inde til at Motions Floorball i HMIF starter op igen efter sommerferien. 

hold, floorball for mænd og kvinder– floorball på motionsniveau.
3. september kl. 17.30 og vi fortsætter hver tirsdag frem til 

Vi spiller naturligvis i Marstrup Hallen, hvor vi har bander til formålet. 
Motions Floorball er for alle over 15 år, og som har lyst til at have det sjovt med en floorball 

dreng, dame, mand, tynd, knap så tynd, høj, lav, øvet, begynder
have det sjovt, grine, svede, løbe … så skal du endelig komme og spille med 

Vi begynder altid med let opvarmning herefter træningsøvelser – udelukkende for at man 
iver mere dus med stav og bold. 

3 gange kan du låne en stav af klubben. Herefter anskaffer du din egen stav 
som i øvrigt ikke er dyr i anskaffelse. Vi hjælper dig naturligvis gerne med at finde den rigtige 

kæreste, nabo, veninde, søn eller tante med – vel mødt!
Har du spørgsmål skal du endelig kontakte Michael Jelling på 41 900 336.

Motionshus. 
Lige en kort opdatering omkring etableringen af Motionshuset på den 

nogle arbejdsweekender, hvor der har været 
varieret fremmøde. Vi i styregruppen er naturligvis meget taknemmelige 

der vil blive støttet op om-

er taget i brug, lokalet til fællestræningen står 
udsmykning, og så mangler der lidt 

er fællesarealerne som trappen 
hvis antallet af frivillige hæn-

1600 
Ift. økonomien er der pt. gang i ansøgninger om fonde, lån ved DGI, mv. Dette er naturligvis, 
så vi kan gøre det så billigt for medlemmerne som muligt, og vi kan få et motions-miljø, der 

med kommunen i forhold til en fuld ud-
strup Beboerforening. Denne proces er 

hvor vi alle kan mødes om aktivite-
tages fuldbyrdet i brug fra 

Vel mødt den 14. september. Husk at en time også kan gøre en forskel! 
give en hånd med, kom da alligevel og se hvad vi laver!  

 
Så er tiden snart inde til at Motions Floorball i HMIF starter op igen efter sommerferien.  

floorball på motionsniveau. 
og vi fortsætter hver tirsdag frem til 

 
Motions Floorball er for alle over 15 år, og som har lyst til at have det sjovt med en floorball 

dreng, dame, mand, tynd, knap så tynd, høj, lav, øvet, begynder 
… så skal du endelig komme og spille med – det er 

udelukkende for at man 

3 gange kan du låne en stav af klubben. Herefter anskaffer du din egen stav – 
som i øvrigt ikke er dyr i anskaffelse. Vi hjælper dig naturligvis gerne med at finde den rigtige 

vel mødt! 
Har du spørgsmål skal du endelig kontakte Michael Jelling på 41 900 336. 



NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN 
OG PENSIONISTFORENINGEN 
Program for Onsdagsklubben og Pen-
sionistforeningen. Alle arrangemen-
ter er kl. 14.00 på Lillegård nr. 7. 
Kaffe ved samtlige møder er 20 kr. 
Efter en vellykket grillfest med god 
mad og underholdning og glade del-
tagere siger vi fra bestyrelsen tak til 
alle, som var mødt. Uden jer ingen 
fest. 
Efter en lang ferie er bestyrelsen igen 
klar til at starte på efterårs- og vin-
terprogrammet. Vi glæder os til at se 
jer. 
Bestyrelsen 
Program for Onsdagsklubben og Pen-
sionistforeningen. 
Onsdag den 28. august: 
Lottospil. 
Onsdag den 4. september: 
”Enkelt billet fra København til Rejs-
by.” Foredrag med Lone Clausen. 
Onsdag den 11. september: 
En flok glade pensionister underhol-
der med musik og spil. 
Onsdag den 18. september: 
Udflugt kl. 13.00 fra Lillegården. Tu-
ren går til Klægagergården ved Bal-
lum. 
Tilmeldingen er bindende og senest 
den 4. september til: 
Annalise Damm – tlf.: 20 22 04 55 
Jette Lundgaard – tlf.: 20 47 76 02. 
Onsdag den 25. september: 
Senior Shop viser efterårs- og vinter-
tøj. 
Onsdag den 2. oktober: 
Lottospil. 

Onsdag den 9. oktober: 
Hyggeeftermiddag. 
- 

Brætspilsaften  
Elsker du også et godt spil? Altså så-
dan et gammeldags bræt-, terning- 
eller kortspil? Så har du nu chancen 
for at være med i et hyggeligt fælles-
skab med andre spilleglade folk i alle 
aldre.  
Kom til en uformel spilleaften i kirke-
huset ved Hoptrup Kirke torsdag d. 
10/10 kl. 18.30-20.30 (ca.)  
Der vil være masser af spil at vælge 
imellem, men du er også velkommen 
til at medbringe dit eget yndlingsspil. 
Forhåbentligt kommer der en masse 
mennesker, du kan spille med.  
Arrangementet inkl. kaffe/te/saft og 
kage koster 20,- for voksne (fra 15 
år). Børn er velkomne ifølge med 
voksne. Tilmelding ikke nødvendig.  
Mvh brætspilsudvalget  
Dorthe Godbersen og Joan Hejsel 
Kontakten udgives af beboere i Hoptrup 
Sogn i samarbejde med Hoptrup Eftersko-
le. Det trykkes i 1050 eksemplarer og hus-
standsomdeles i Hoptrup, Marstrup, Djer-
næs, Sønderballe og Kestrup. 
Alle henvendelser vedrørende Kontakten 
til: Jørn Christensen, Hovslundvej 25, 
telf.:60 63 48 17 el.: kontakten@live.dk 
Næste nummers deadline: 8. 10. kl. 12.00. 
(Næste igen 12.11.) 
Udkommer inden weekenden efter. Efter-
tryk uden kildeangivelse er ikke tilladt. 
Kontakten forbeholder sig ret til at redi-
gere i det indsendte, og bestræber sig på 
at bringe alt indsendt. Ved evt. fejl påta-
ger Kontakten sig intet ansvar 
 



Seniorsjov
Tordag den 10.10. 2019 kl. 9.30 15.30 i Marstruphallen

Afholdes i år i  af senioridræt i HMIF i
samarbejde med  DGI Sønderjylland ,
DAI og Haderslev kommune.

Du får: Formiddagskaffe, opvarmning,
( alle kan være med) moduler med
udendørs og indendørs aktiviteter,
frokost og eftermiddagskaffe.

Foredrag med Mona Muusmann: Livet
med kræft.

Pris: 100 kr. Betales på dagen.
Max : 80 deltagere

Det er ikke nødvendigt af være medlem
af en forening.

Dagen er tilrettelagt så både kvinder og
mænd, fysisk aktive og ikke-fysisk
aktive, kan være med. Prøv at tage en
ven/veninde med, der ikke er så fysisk
aktiv i hverdagen.

Tilmelding: senest 1. oktober 2019 til
Margit Struck på tlf. 74541341 eller
mail: struck.hans@gmail.com
Tilmelding også  mulig på DGI:
www.dgi.dk/201913954505



NYHED 
Som noget helt nyt starter HMIF nu op med at tilbyde floorball for børn i årgang 2008
– svarende til aldersgruppen 8-11 årige
Så børn - kom og vær med til en hyggelig eftermiddag hvor der er fokus på floorballspil, m
tion, sjov og kammeratskab. Vi vil sørge for der bliver brændt en masse energi af i hallen 
med forskellige øvelser og kampe.

Indmeldelsen sker via www.hmif.d
Det er naturligvis helt OK at prøve træningen 1
indmeldelsen finder sted . 
Såfremt der er spørgsmål til KidZ
generelt eller andre praktiske ting skal du endelig kontakte os 
på tlf.: 
Kasper Klimek   4127 3331  
Michael Jelling 41 900 336 
 

Kontaktens økonomi.
På Kontakten er vi glade for samarbejdet med vore bagsideannoncørerer. Uden jer var der 
ingen Kontakten. Vi håber, samarbejdet kan fortsætte; men 
nomi har det ikke for godt. Med det underskud, vi har haft de sidste tre år (seks tusind kr
ner hvert år), har vi kun kassebeholdning til at fortsætte to år endnu, og det selv om Efte
skolen trykker bladet til under kostpris. Derfor hæver vi prisen på en bagsideannonce fra de 
nuværende 500 kr. til 600 kr. 
Vi håber fortsat at kunne regne med støtten fra jer. Det er jeres bidrag, der gør det muligt at 
udsende vort lille fælles lokalblad. Uanset, hvad I kommer frem til, kører vi de kommende 
otte numre igennem som planlagt.
Mvh 
Jønne 

 - KidZ-Floorball i HMIF
Som noget helt nyt starter HMIF nu op med at tilbyde floorball for børn i årgang 2008

11 årige. 
kom og vær med til en hyggelig eftermiddag hvor der er fokus på floorballspil, m

ammeratskab. Vi vil sørge for der bliver brændt en masse energi af i hallen 
med forskellige øvelser og kampe. 

Tid & sted: Marstrup-hallen
Tirsdage kl. 16.30 – 17.30 
Opstart: tirsdag d. 24. september 
Instruktør: Kasper Klimek, Marie Juhl 
Hjælper: Michael Jelling  

 
Er du pige eller dreng og har lyst til at brænde en masse 
krudt af med andre børn så skal du endelig komme 
husk din ven eller klassekammerat . 
 
 
 
 

www.hmif.dk/tilmelding 
Det er naturligvis helt OK at prøve træningen 1-2 gange før 

Såfremt der er spørgsmål til KidZ-Floorball i HMIF, træningen 
generelt eller andre praktiske ting skal du endelig kontakte os 

Kontaktens økonomi. 
På Kontakten er vi glade for samarbejdet med vore bagsideannoncørerer. Uden jer var der 
ingen Kontakten. Vi håber, samarbejdet kan fortsætte; men - for der er et men, vores øk

godt. Med det underskud, vi har haft de sidste tre år (seks tusind kr
ner hvert år), har vi kun kassebeholdning til at fortsætte to år endnu, og det selv om Efte
skolen trykker bladet til under kostpris. Derfor hæver vi prisen på en bagsideannonce fra de 

Vi håber fortsat at kunne regne med støtten fra jer. Det er jeres bidrag, der gør det muligt at 
udsende vort lille fælles lokalblad. Uanset, hvad I kommer frem til, kører vi de kommende 
otte numre igennem som planlagt. 

Floorball i HMIF 
Som noget helt nyt starter HMIF nu op med at tilbyde floorball for børn i årgang 2008-2011 

kom og vær med til en hyggelig eftermiddag hvor der er fokus på floorballspil, mo-
ammeratskab. Vi vil sørge for der bliver brændt en masse energi af i hallen 

hallen 
 

Opstart: tirsdag d. 24. september  
Instruktør: Kasper Klimek, Marie Juhl  

Er du pige eller dreng og har lyst til at brænde en masse 
krudt af med andre børn så skal du endelig komme – og 

 

 
På Kontakten er vi glade for samarbejdet med vore bagsideannoncørerer. Uden jer var der 

for der er et men, vores øko-
godt. Med det underskud, vi har haft de sidste tre år (seks tusind kro-

ner hvert år), har vi kun kassebeholdning til at fortsætte to år endnu, og det selv om Efter-
skolen trykker bladet til under kostpris. Derfor hæver vi prisen på en bagsideannonce fra de 

Vi håber fortsat at kunne regne med støtten fra jer. Det er jeres bidrag, der gør det muligt at 
udsende vort lille fælles lokalblad. Uanset, hvad I kommer frem til, kører vi de kommende 



   

 

 

   

Efterårssæso

 

Torsdag den 05-09-2019 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 12-09-2019    kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 19-09-2019 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 26-09-2019    kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 03-10-2019 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 10-10-2019 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 17-10-2019 kl. 10.00 til 12.00

Sidste træning/juleafslutning - torsdag den 12.12.2019 

Alle dage starter med fælles opvarmning, hvorefter man kan vælge følgende aktiviteter:

Floorball, Badminton, Bordtennis, Bowls, New Age Kurling

Der sluttes af med 3. halvleg i 

Kontingent for 1 år er 100 kr. gældende fra januar til december. Som nyt medlem vil 
kontingentet resten af året være 50 kr. som betales via vores hjemmeside 
linket tilmelding – idræt for seniorer ½ sæson. 

Kontaktpersoner for udvalget for Idræt for Seniorer er følgende:

Jørgen Hasberg tlf. 41 41 78 86

Inger Knudsen tlf. 23 98 19 72

Hans Schulz tlf. 42 57 62

Kaj G. Andersen tlf. 20 70 56 70

Grethe Byriel tlf 40 61 74 23

  

   

sæson for Idræt for Seniorer

I Marstruphallen 

kl. 10.00 til 12.00 Torsdag den 24-10-201

kl. 10.00 til 12.00 Torsdag den 31-10-201

kl. 10.00 til 12.00 Torsdag den 07-11-201

kl. 10.00 til 12.00 Torsdag den 14-11-201

kl. 10.00 til 12.00 Torsdag den 21-11-201

kl. 10.00 til 12.00 Torsdag den 28-11-201

kl. 10.00 til 12.00  Torsdag den 05-12-201

torsdag den 12.12.2019 – husk tilmelding senest den 05

 

Alle dage starter med fælles opvarmning, hvorefter man kan vælge følgende aktiviteter:

Floorball, Badminton, Bordtennis, Bowls, New Age Kurling

Der sluttes af med 3. halvleg i klubhuset, hvor medbragt kaffe, øl, vand osv. kan nydes.

Kontingent for 1 år er 100 kr. gældende fra januar til december. Som nyt medlem vil 
kontingentet resten af året være 50 kr. som betales via vores hjemmeside www.hmif.

idræt for seniorer ½ sæson.  

Kontaktpersoner for udvalget for Idræt for Seniorer er følgende: 

41 41 78 86 mail: jorgenhasberg@gmail.com  

19 72 mail: jens@kalmargaard.dk  

62 06 mail: hu@vibeschulz.dk  

20 70 56 70 mail: akgrodt@email.dk  

tlf 40 61 74 23 mail: byriel@newmail.dk  

for Idræt for Seniorer 

2019 kl. 10.00 til 12.00 

2019 kl. 10.00 til 12.00 

2019 kl. 10.00 til 12.00 

2019 kl. 10.00 til 12.00 

2019 kl. 10.00 til 12.00 

2019 kl. 10.00 til 12.00 

2019 kl. 10.00 til 12.00  

husk tilmelding senest den 05-12-2019 

Alle dage starter med fælles opvarmning, hvorefter man kan vælge følgende aktiviteter: 

Floorball, Badminton, Bordtennis, Bowls, New Age Kurling og Pickleball. 

klubhuset, hvor medbragt kaffe, øl, vand osv. kan nydes. 

Kontingent for 1 år er 100 kr. gældende fra januar til december. Som nyt medlem vil 
www.hmif.dk under 



KIRKEKONTAKT 
HOPTRUP SOGN 

 
 
 

SEPTEMBER - OKTOBER 
 

Fredag den 30. august kl. 9.00: Staudeklub 
Vi mødes ved staudebedet og ser til planterne, måske skal der plantes 
nye stauder. Bagefter drikke vi en kop kaffe sammen.  
 
Søndag den 1. september kl. 10.30, 11. søndag efter trinitatis 
Gudstjeneste ved Poul Martin Langdahl.  
 
Torsdag den 5. september kl. 18.00 FÆLLESSPISNING i Kirkehuset 
Tilmelding nødvendig, se omtale nedenfor. Efter Fællesspisningen er 
der kl. 20-21 en Kim Larsen sangtime ledet af Bent-Ole Østerby.  
 
Søndag den 8. september kl. 10.00, 12. søndag efter trinitatis  
Friluftsgudstjeneste i Haderslev Dampark.  
I forbindelse med ”Stafet for livet” er der fælles friluftsgudstjeneste i 
Haderslev Dampark. I Haderslev er ”Stafet for livet” det største 
arrangement af sin art i Danmark, det ønsker vi at bakke op omkring 
og være en del af.  
 
Tirsdag den 10. september kl. 12.00 Frokost for mænd i Kirkehuset 
 
Torsdag den 12. september kl. 13.15: Konfirmandundervisning. 
Det er første gang og vi mødes i Kirkehuset.  
 
Søndag den 15. september kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis 
Gudstjeneste ved Poul Martin Langdahl.  
 
Torsdag den 19. september kl. 19.00 TEMA AFTEN i Kirkehuset 
Aftenens tema er: Håb?! Se omtale nedenfor. 



Søndag den 22. september kl. 10.30, 14. søndag efter trinitatis  
HØSTGUDSTJENESTE ved Poul Martin Langdahl. Kirkens kor medvirker 
ved gudstjenesten. Efter gudstjenesten bydes på kaffe.  
 
Onsdag den 25. september kl. 19.00: Sangaften i Kirkehuset 
Se omtalen nedenfor. 
 
Torsdag den 26. september kl. 17: Spaghetti gudstjeneste 
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. 
 
Fredag den 27. september kl. 9.00: Staudeklub 
Vi mødes ved staudebedet og ser til planterne, måske skal der plantes 
nye stauder. Bagefter drikke vi en kop kaffe sammen.  
 
Fredag den 27. september kl. 14.00 NÆSTEKAFFE 
Kom og få en snak med præst, han gir en kop kaffe i kirkehusets café. 
 
Søndag den 29. september kl. 10.30, 15. søndag efter trinitatis 
Gudstjeneste ved Poul Martin Langdahl. 

 
Torsdag den 3. oktober kl. 17.00 i Kirkehusets café  
Her planlægges Lægmandsgudstjenesten, der er søndag den 6. 
oktober kl. 10.30. En lægmandsgudstjeneste er en gudstjeneste uden 
præst og uden prædiken, men med læsninger, bønner og salmer.  
Alle er velkommen til at være med til at vælge salmer og være læser 
ved gudstjenesten.  
 
Søndag den 6. oktober kl. 10.30, 16. søndag efter trinitatis 
LÆGMANDS GUDSTJENESTE. Efter gudstjenesten bydes på kaffe.  
 
Torsdag den 10. oktober kl. 18.30-20.30 Brætspilsaften i Kirkehuset 
Se omtale nedenfor. 
 
Søndag den 13. oktober kl. 10.30, 17. søndag efter trinitatis 
Gudstjeneste ved Poul Martin Langdahl.  
 



ØVRIGE TING I KIRKENS KALENDER: 
Babysalmesang: Der er babysalmesang i kirken om fredagen kl. 9.30. Nye 
hold begynder efter aftale med Lone Skovgaard på 30484376. 
Ulvetimen og Juniorklub: Børneklubben Ulvetimen er for børn er fra 3-4 
år til man ikke har lyst mere. Ulvetimen mødes om torsdagen kl. 16-17.15 
i konfirmandstuen. Juniorklubben er for børn i 3. klasse og opefter. 
Juniorklubben mødes også i konfirmandstuen, det er om onsdagen fra 18-
19.30.  
Den sidste onsdag i måneden er der ingen børne- og juniorklub, for der er 
der fælles Spaghettigudstjeneste.  
Børnekor: Børnekoret mødes i Kirkehuset hver torsdag kl. 14.30. Hvis du 
har spørgsmål, så ring til Lone Skovgaard på 30484376. 
Læsecafé: Den første mandag i måneden, kl. 19.00.  
Strikkecafé: Den anden mandag i måneden, kl. 19.00. 
Fællesspisning i Kirkehuset: Næste fællesspisning er torsdag den 5. 
september og næste igen er torsdag den 21. november.  

_________________ 
 

FÆLLESSPISNING I KIRKEHUSET 
 
Torsdag den 5. september kl. 18-20 
Alle er velkomne til et hyggeligt måltid. Af hensyn til madlavningen er 
tilmelding nødvendigt. Desværre er det nødvendigt at nævne, at vi har 
begrænset plads, så tilmelding foregår efter ”først-til-mølle-princippet”. 
 
Tilmelding sker ved henvendelse til: Else & Benny Clausen tlf.: 26295948 
eller Mona & Johan Kulmbach tlf.: 50520486 
Har du brug for kørelejlighed, kan du oplyse det ved tilmeldingen. 
Priser: Voksne 50 kr. Der kan købes drikkevarer til. 
Børn 0-3 år gratis. Børn 3-12 år 25 kr. 
Tilmelding senest den 30. august. 
 

EFTER FÆLLESSPISNINGEN 
Kl. 20-21 leder Bent-Ole Østerby en sangtime  
med Kim Larsen-sange.  
Alle er velkomne til at komme og synge med. 

Arr. Hoptrup Menighedsråd 



SANGAFTEN I KIRKEHUSET 
 

Onsdag den 25. september kl. 19.00 er der 
sangaften i Kirkehuset. Aftenen bliver ledet af 
Lone Skovgaard. 

Lone med flere indleder med udvalgte sange 
og knytter nogle ord til sangene.  
 

Efter kaffepausen er der, traditionen tro, ”ønskekoncert”, hvor alle kan 
ønske sange fra Højskolesangbogen. 
Kaffe/te og kage kr. 20,- 
Alle er velkomne!  

_________________ 
 

Frokost - for mænd - i Kirkehuset 
 
Tirsdag den 10. september kl. 12.00  
mødes vi og spiser frokost  
sammen i Kirkehuset.  
 
Alle - mænd - er velkommen.  
Pris 50 kr.  
Tilmelding ved Torben på tlf. 20405572 senest den 8. september. 
 
 

Besøg på Fuglsang - for både mænd og kvinder 

 
Torsdag den 24. oktober kl. 19.30-ca 22  
besøger vi Fuglsang. Vi mødes ved Festsalen. 
Her er alle velkommen, så tag naboen eller konen med. 
Vi skal være mindst 20 personer.  
Pris 150 kr. for rundvisning, øl/sodavand og en gave.  
Tilmelding ved Torben på tlf. 20405572 senest den 1. oktober. 
 

Arr. Hoptrup Menighedsråd 
 



HOPTRUP KIRKES VOKSENKOR 
Voksenkoret ved Hoptrup Kirke er et etableret kor, hvor mange af 
kordeltagerne har sunget sammen i 4 år. 
Koret mødes to onsdage og øver sange og salmer til Høstgudstjenesten, 
der er den 22. september kl. 10.30.  
Det er onsdag den 11. september og onsdag d. 18. september, begge 
onsdage kl. 19-20.   
 
Koret mødes igen i oktober og november og 
synger sange og salmer op til De 9 læsninger 
og julekoncerten. Det er: Onsdag den 2. 
oktober, den 9. oktober, den 23. oktober,  
den 30. oktober, den 6. november,  
den 13. november, den 20. november og den 
27. november. Alle dagene er det kl. 19-21. 
 
De 9 Læsninger er 1. søndag i advent, den 1. 
december, klokken 10.30. Koret mødes en time før til opvarmning.  
Julekoncerten i Hoptrup Kirke er onsdag den 4. december. 
Har du spørgsmål om koret, er du velkommen til at kontakte Lone 
Skovgaard på 30484376 eller skovgaard.p@gmail.com 

_________________ 
 

BRÆTSPILSAFTEN 
Elsker du også et godt spil?  
Altså sådan et gammeldags bræt- 
terning- eller kortspil? 
Så har du nu chancen for at være med i et  
hyggeligt fællesskab med andre spilleglade  
folk i alle aldre.  
Kom til en uformel spilleaften i kirkehuset ved Hoptrup Kirke torsdag den 
10. oktober kl. 18.30-20.30 (ca.). Der vil være masser af spil at vælge 
imellem, men du er også velkommen til at medbringe dit eget 
yndlingsspil. Arrangementet inkl. kaffe/te/saft og kage koster 20,- for 
voksne Børn er velkomne ifølge med voksne. Tilmelding ikke nødvendig. 
 
Brætspilsudvalget: Dorthe Godbersen og Joan Hejsel 

mailto:skovgaard.p@gmail.com


TEMA AFTNER I KIRKEHUSET 
 
Der kommer en række tema aftner i kirkehuset. Det er aftner med oplæg, 
refleksion og samtale om bibelske temaer. Samtidig er det temaer, som 
har stor eksistentiel betydning for os alle.  
Den første aften er torsdag den 19. september kl. 19-21 og her handler 
det om HÅB. Håb både i menneskelig forstand: Hvor er der håb for mig? 
Og håb i bredere forstand: Er der håb for verden? Også når alt kan virke 
helt håbløst.  
Den næste temaaften i rækken er torsdag den 7. november, hvor det 
kommer til at handle om TRO. Engang til foråret tager vi fat på 
KÆRLIGHEDEN.  
Har du spørgsmål til Temaaftnerne, så spørg Poul Martin.  
Alle er velkomne til at være med! kaffe/te/saft og kage koster 20,- 
 

Arr. Hoptrup Menighedsråd 
_________________ 

 

Live-streamede foredrag  
fra Århus Universitet 
 
Igen i efteråret bliver de naturvidenskabelige  
foredrag fra Århus Universitet vist på  
storskærmen i Kirkehuset.  
 
Første gang er tirsdag den 8. oktober kl. 19-21.  
Denne aften skal vi på rumkrydstogt ud i Solsystemet. Vi tager ud og 
oplever en række fascinerende naturscenerier i Solsystemet. Vi besøger 
planeter, deres måner og småplaneter, asteroider og kometer hvor 
betagende billeder og målinger afslører verdener som er meget forskellige 
fra Jordens.   
Alle er velkomne. Gratis entré. Kaffe/te og kage 20 kr.  
De øvrige aftener med foredrag på storskærmen er den 22. oktober, den 
29. oktober, den 12. november, den 19. november og den 26. november.  
Hver gang er det kl. 19-21. Har du spørgsmål vedr. foredragene kan du 
kontakte Mogens Lindved 51360034.  



SIDEN SIDST:  
 
Dåb: Ida Illum Carlsen, Hoptrup 
  Ella Aistrup Stærk Hansen, Diernæs 
 
Vielser: Mie og Sune Carlsen, Hoptrup. 
  Gitte Tiede Juhler og Flemming Stubkjær Nielsen, Kolding. 
  Mette Brink Skjønnemand og Toke Skjønnemand, Hoptrup. 
 
Begravede:  Jørgen Christian Lorenz Andersen. Ingrid Holm,  
  Agnete Lindbak, Arne Nielsen. 
 

___________________ 
 
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:       

(vi holder alle fridag om mandagen) 

 

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

 

Organist:  Graver:  Sognepræst: 
Lone Skovgaard Søren Rod  Poul Martin Langdahl 
Tlf: 30 48 43 76  Tlf.: 74 53 21 93  Tlf.: 74 57 53 10 
@: skovgaard.p@gmail.com  eller 23 26 63 48  SMS: 51 16 86 56 
   @: hoptrupkirke@mail.dk  @: PMLA@KM.DK 
 

 

 
 

http://www.hoptrupkirke.dk/
mailto:skovgaard.p@gmail.com
mailto:hoptrupkirke@mail.dk


 HMIF Gymnastik er klar til en ny sæson. 
 Forældre/Barn
 Mikro-MIX
 Lyn og stjernedrys
 Maxi Spring

  Square Dance
  Line Dance
  YOGA – Tune in
  NYT NYT NYT 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forældre/Barn 
Kom og vær med til leg, sjov og en hyggelig dag sammen med os, hvor det vigtigste på 
vores hold er, at vi har det sjovt sammen, bliver trygge ved forskellige sanglege og 
redskaber. Vi brænder en masse energi af ved f.eks. sanglege, forskellige spil og leg på 
redskaber. Mor og far skal være med, da leg mellem forældre og barn er en stor del af 
vores hold. 

 
Både barn og forældre er aktive, 
og man skal være med på vores skøre ideer, 
da leg er for alle. 
 
Aldersgruppen spænder bredt 
dit barn ønsker at være med på holdet uanset alder.
Tid og sted: Marstrup Hallen, man
Opstart mandag den 16. september
Pris: kr. 300 pr. voksen/barn inkl. opvisningst
Vi glæder os og håber på at se mange glade børn samt deres forældre
 
Trænere: Michelle, tlf. 28261250
 
Blot til info søger vi 1-2 gymnastiktrænere (du behøver ikke at have erfaring), som vil 
være med til at have det sjovt med vores hold, samt planlægning.

Kontakt os endelig, hvis dette har fanget din interesse.

 

HMIF Gymnastik er klar til en ny sæson. 
Forældre/Barn Gymnastik for 1 – 3 årige 

MIX for børnehavebørn (3 – 6 årige) 
Lyn og stjernedrys for drenge og piger i 0.-2. klasse
Maxi Spring for alle springglade i 3. klasse og opefter
Square Dance  
Line Dance med 3 niveauer  

Tune ind på weekend! 
NYT NYT NYT – Spring team (samarbejde med VUIF og HSUF)

Kom og vær med til leg, sjov og en hyggelig dag sammen med os, hvor det vigtigste på 
sjovt sammen, bliver trygge ved forskellige sanglege og 

redskaber. Vi brænder en masse energi af ved f.eks. sanglege, forskellige spil og leg på 
redskaber. Mor og far skal være med, da leg mellem forældre og barn er en stor del af 

forældre er aktive,  
og man skal være med på vores skøre ideer,  

dersgruppen spænder bredt - 1 til 3 år, men kontakt os gerne til en snak
dit barn ønsker at være med på holdet uanset alder. 

mandage kl. 16.30 - 17.30  
. september  

inkl. opvisningst-shirts 
Vi glæder os og håber på at se mange glade børn samt deres forældre

28261250 og Nanna, tlf. 23851994 

2 gymnastiktrænere (du behøver ikke at have erfaring), som vil 
være med til at have det sjovt med vores hold, samt planlægning. 

Kontakt os endelig, hvis dette har fanget din interesse. 

HMIF Gymnastik er klar til en ny sæson.  

klasse 
. klasse og opefter  

(samarbejde med VUIF og HSUF) 

Kom og vær med til leg, sjov og en hyggelig dag sammen med os, hvor det vigtigste på 
sjovt sammen, bliver trygge ved forskellige sanglege og 

redskaber. Vi brænder en masse energi af ved f.eks. sanglege, forskellige spil og leg på 
redskaber. Mor og far skal være med, da leg mellem forældre og barn er en stor del af 

1 til 3 år, men kontakt os gerne til en snak, hvis du og 

Vi glæder os og håber på at se mange glade børn samt deres forældre. 

  

2 gymnastiktrænere (du behøver ikke at have erfaring), som vil 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyn & stjernedrys 
 
Vi skal lege, udfordre motorikken, bruge kroppen og være skøre på den gode måde.  
Der skal trænes på redskaber og høres fed musik. 
Et tilbud til alle jer, der går i 0.-2. klasse - drenge og piger.  
Vi glæder os til at gi’ den max gas sammen med jer. 
  
Tid og sted: Marstrup Hallen, onsdage kl. 17.00 – 18.00 
Opstart onsdag den 18. september. 
Aldersgruppe:  0.- 2. klasse, både drenge og piger 
Pris: kr. 300 inkl. opvisningsdragt  
  
Trænere: Mette Anker Eriksen, tlf. 60105774,  
Elisabeth H Knudsen, tlf. 61201063 & Lene Bræraa, tlf. 51200260 

 

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 her er for piger og drenge, der har lyst til at lave gymnastik, både spring og 
rytme. Vi skal lege og træne, så vi sveder, og så vi kan mærke musklerne i vores kroppe, 
og så skal vi blive bedre til det, vi ikke er så gode til. 
Så har du lyst til at udfordre dig selv, så er holdet her noget for dig. 
 
Tid og sted: Marstrup Hallen, mandage kl. 17.30-19.00,  
Opstart mandag den 16. september 
Aldersgruppe: 3. klasse og op efter, både drenge og piger 
Pris: kr. 350 inkl. opvisningsdragt  
 
Sandy Mazanti, tlf. 22254578 og Kasper Lauridsen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Square Dance  
Kom og vær med. Alle er velkommen. Kendskab til dansen er ikke nødvendigt, for det 
lærer vi dig/jer  
 
Tid og Sted: Mandage kl. 19.00 – 20.30 i Marstrup Hallen 
Opstart: Mandag den 9. september 
Pris: kr. 350 inkl. t-shirt til opvisning 
 
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 i Marstrup Hallen: 
 
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 
Opstart: Onsdag den 28. 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 kr. 350 inkl. t-shirt til opvisning 
Børn til og med 14 år kr. 225 inkl. t-shirt til opvisning 
 
Jeg glæder mig til at se dig!  
Lisbeth Knudsen (61 66 74 66) 



 

Mikro-MIX 
Holdet er for piger og drenge i alderen 3-6 år, som går i børnehave. Vi skal lege på 
redskaber, lære grundmotorik og have det sjovt sammen til god musik. Vi laver 
gymnastik uden forældredeltagelse og passer naturligvis godt på jeres søde børn. 

Tid og Sted: Marstrup Hallen, onsdage kl. 16.15 – 17.00  
Opstart: Onsdag d. 25. september  
Forældre infomøde: onsdag d. 2. oktober kl. 16.15-16.30 i cafeteriet. 
Aldersgruppe: 3 - 6 år (Børnehavealderen) 
Pris: kr. 300 inkl. opvisningstøj 
 
Vi glæder os til en sjov gymnastiksæson med jeres børn 
 
Trænere: Britta Godbersen, Mia Nicolaisen,  

Charlotte Schmidt tlf. 60141278                                                                         

 
 
 



 

 

 

Tune ind på weekend!  
 
Stress ned med meditativ yoga.  
 
I den meditative yoga arbejdes der med rolige bevægelsesflow og statiske øvelser, der 
med tiden vil øge din smidighed og styrke. Når du har fokus på åndedræt, der beroliger 
nervesystemet, kommer du automatisk ned i tempo, og mærker nærværet til dig selv. 
Vi slutter af med guidede afspændingsøvelser, så dine batterier får muligheden for at 
genoplade.  
 
For hvem: kvinder og mænd, begyndere som øvede, der har interesse i at udfordre 
krop og sind. Fra 16 år og op.  
 
Hvornår: Torsdag kl. 19:15-20:45 på Marstrup skole 
 
Opstart: Efterårssæson løber fra d. 5. september til d. 28. november. 
 
Pris: kr. 350 halvårligt. 
 
Hvad skal jeg have på og med: blødt tøj du kan bevæge dig i, en trøje og et par sokker, 
du kan tage på ved afspændingsøvelserne. Vandflaske.  
 
 
Glæder mig til at se dig 
 
Venlig hilsen Esther 
 



Torsdag d. 29.8.19 :  

Opsætning af telt kl. 19.30 
- - - Kom gerne og hjælp- - - - 

 

Årets bilorienteringsløb  
begynder kl 17.  

I år vil der være mulighed for at 
købe øl, pølser & brød undervejs  
i løbet.  

 

Har du lyst til at hjælpe så ring eller 

skriv til Randi på 6013 3451. 

Vi skal bruge hjælp til opsætning,  

klargøring til sildebord og kagebor  

samt oprydning om søndagen. 

Lørdag: 
kl. 12 Gratis sildebord og  
leverpostej 

Hoppeborg og pude åbner. 

Køb en nøgle og se om du kan åbne 
hængelåsen. 

Kl. 13 Børneløb fra 0.—6. kl.  
Info på facebook,  
Marstrup Beboerforening 

Kl 14 Dyt, båt og 
blink, vi får besøg  
af store biler og mænd i uniformer. 

Kl 14 Tombola åbner. 

Kl 14-16 Ansigtsmaling og  
Floorball turnering inde i hallen.  

Kl. 14-18 Køb og lav kreative ting 
samt kondibingo. 

Kl. 15-16 Kagebord - Kom med en 
kage til bordet. 

Kl 16-18 Rundbold  
-  vi laver hold på dagen. 

Kl. 18 Helstegtpattegris 

Kl. 19. Dart turnering.  





Sommer, sol og varme giver fornyet energi og lysten til at være aktiv og 
nyde fællesskabets glæder sammen med familie og venner. Energien kan 
holdes ved lige resten af året, ja helt til næste sommer, ved at fortsætte 
med at være aktiv og nyde fællesskabets glæder i HMIF
fællesskab også har sundhedsmæssige fordele? Du får større kreativitet, 
mere energi samt mindre stress og angst. Når bevægelse og relationer kombineres, kan en 
række sygdomme forebygges. Både fællesskab og motion 
gang i hele paletten i HMIF både ude og inde. Tjek vores hjemmeside 
synes godt om vores Facebook side

At være aktiv i en idrætsforening/
hvert barns rettighed. Vi har derfor på vores sidste bestyrelsesmøde vedtaget, at der vil 
være mulighed for, at børn kan blive fritaget for kontingent, hvis deres forældre er 
økonomisk trængte. Bevillingen af fri
kontaktperson er Susanne Gormsen. Ansøgninge
formidler de godkendte ansøgninger videre til HMIF’
medlemsregistreringen. Husk det er ikke en skam at søge, men en skam, at dit barn ikke for 
mulighed for bevægelse og fællesskab. 

En kombination af bevægelse og fællesskab, kan du også i år få sammen med HMIF til Stafet 
For Livet. Du skal ikke være medlem af HMIF for at deltage 
sammen med HMIF vil være med til at gøre en forskel. Har du som erhvervsdrivende lyst til 
at støtte op om holdet, evt. med et fast beløb eller som rundesponsor, 
Karin på tlf. 26795073 eller mail 

Hvad får I ud af at sponsorerer Hoptrup Marstrup IF til Stafet For Livet:

 • I er med til at støtte Kræftens Bekæmpelse på en aktiv måde.

• I viser, at Erhvervslivet i Hoptrup, Marstrup og omegn i fæ
støtter op om et godt formål

• Der vil blive lavet et rundetæller skilt ved vores telt, med jeres logo på

• Der vil komme et opslag på vores hjemmeside/Facebook side, hvor I vil blive 
nævnt, evt. også med jeres logo

• I er en del af Hoptrup Marstrup Idrætsforenings hold.

 

Håber at se rigtig mange, både til aktiviteterne i HMIF og til Stafet For Livet. 

 

Formand for HMIF  

Karin Sand Hansen 

Tlf. 26795073/mail. karinsandhansen@live.dk

giver fornyet energi og lysten til at være aktiv og 
nyde fællesskabets glæder sammen med familie og venner. Energien kan 
holdes ved lige resten af året, ja helt til næste sommer, ved at fortsætte 

fællesskabets glæder i HMIF. Vidste du, at 
fællesskab også har sundhedsmæssige fordele? Du får større kreativitet, 
mere energi samt mindre stress og angst. Når bevægelse og relationer kombineres, kan en 

. Både fællesskab og motion kan du få I HMIF og lige nu er der 
gang i hele paletten i HMIF både ude og inde. Tjek vores hjemmeside 
synes godt om vores Facebook side, for at holde dig opdateret.  

At være aktiv i en idrætsforening/være en del af et sundt foreningsliv, mener vi i
i har derfor på vores sidste bestyrelsesmøde vedtaget, at der vil 

at børn kan blive fritaget for kontingent, hvis deres forældre er 
lingen af fri kontingent formidles via skolen 

Gormsen. Ansøgningerne behandles fortroligt af Susanne, som 
formidler de godkendte ansøgninger videre til HMIF’s formand, 

Husk det er ikke en skam at søge, men en skam, at dit barn ikke for 
mulighed for bevægelse og fællesskab.  

En kombination af bevægelse og fællesskab, kan du også i år få sammen med HMIF til Stafet 
For Livet. Du skal ikke være medlem af HMIF for at deltage på holdet, det er for alle, der 
sammen med HMIF vil være med til at gøre en forskel. Har du som erhvervsdrivende lyst til 
at støtte op om holdet, evt. med et fast beløb eller som rundesponsor, 
Karin på tlf. 26795073 eller mail karinsandhansen@live.dk 

Hvad får I ud af at sponsorerer Hoptrup Marstrup IF til Stafet For Livet:

I er med til at støtte Kræftens Bekæmpelse på en aktiv måde.

I viser, at Erhvervslivet i Hoptrup, Marstrup og omegn i fæ
støtter op om et godt formål 

Der vil blive lavet et rundetæller skilt ved vores telt, med jeres logo på

Der vil komme et opslag på vores hjemmeside/Facebook side, hvor I vil blive 
nævnt, evt. også med jeres logo 

rup Marstrup Idrætsforenings hold. 

Håber at se rigtig mange, både til aktiviteterne i HMIF og til Stafet For Livet. 

karinsandhansen@live.dk  

giver fornyet energi og lysten til at være aktiv og 
nyde fællesskabets glæder sammen med familie og venner. Energien kan 
holdes ved lige resten af året, ja helt til næste sommer, ved at fortsætte 

. Vidste du, at 
fællesskab også har sundhedsmæssige fordele? Du får større kreativitet, 
mere energi samt mindre stress og angst. Når bevægelse og relationer kombineres, kan en 

kan du få I HMIF og lige nu er der 
gang i hele paletten i HMIF både ude og inde. Tjek vores hjemmeside www.hmif.dk eller 

en del af et sundt foreningsliv, mener vi i HMIF, er et 
i har derfor på vores sidste bestyrelsesmøde vedtaget, at der vil 

at børn kan blive fritaget for kontingent, hvis deres forældre er 
kontingent formidles via skolen – skolens 

behandles fortroligt af Susanne, som 
s formand, der sørger for 

Husk det er ikke en skam at søge, men en skam, at dit barn ikke for 

En kombination af bevægelse og fællesskab, kan du også i år få sammen med HMIF til Stafet 
på holdet, det er for alle, der 

sammen med HMIF vil være med til at gøre en forskel. Har du som erhvervsdrivende lyst til 
at støtte op om holdet, evt. med et fast beløb eller som rundesponsor, skal du kontakte 

Hvad får I ud af at sponsorerer Hoptrup Marstrup IF til Stafet For Livet: 

I er med til at støtte Kræftens Bekæmpelse på en aktiv måde. 

I viser, at Erhvervslivet i Hoptrup, Marstrup og omegn i fællesskab med HMIF, 

Der vil blive lavet et rundetæller skilt ved vores telt, med jeres logo på 

Der vil komme et opslag på vores hjemmeside/Facebook side, hvor I vil blive 

Håber at se rigtig mange, både til aktiviteterne i HMIF og til Stafet For Livet.  



    Nyt
 

Efter en velfortjent sommerferie, er det 
ved at være tid til at få børstet sine 

Det er med glæde, at HMIF i år kan annoncere, at vi har
fordoblet antallet af hold i vores lille klub
Til den kommende sæson er det slået fast
byens førstehold og stolthed, nemlig vore
år igen kan samles om det nyetablerede
glædeligt, at det har kunne lade sig g
en håndboldspiller gemt i sig, til 
mangfoldige sammenhold, det er at spille i Hoptrup Marstrup 
Træner: Allan Nielsen 
 
Men vi ønsker noget mere!!!
Vi vil gerne kunne tilbyde Leg med Bold hold for de helt små
Så vil du være med til at give de kære unger en god start med bolden og hallen, 
så meld dig som træner/hjælper til U6
Træneren og hjælpetræneren er fundet til U15 piger
Trænerteamet kommer til at bestå af: 
Træner: Mikkel Rohde, Louise Schulz og Pernille Larsen.
Hvis der findes trænere/holdledere/hjælpere og ikke mindst spillere 
starter vi op for seniorer i 3. uge i august 
september med følgende træningstider:
 

Tirsdag 
U15 Pige    1900
Senior Damer  2000

 
 

Kom frisk! Spred det gode budskab og lad os få gang i HMIF Håndbold 
Allan Nielsen 
Formand HMIF Håndbold 
Tlf. 22167670 
allancnielsen@hotmail.com 
 

Nyt fra HMIF Håndbold!
   

Efter en velfortjent sommerferie, er det 
ved at være tid til at få børstet sine 

indendørssko af igen! 
Det er med glæde, at HMIF i år kan annoncere, at vi har 
fordoblet antallet af hold i vores lille klub. 
Til den kommende sæson er det slået fast, at vi endnu engang 
byens førstehold og stolthed, nemlig vores Damesenior Serie 1 hold

et nyetablerede Herresenior Serie 3 hold.  
at det har kunne lade sig gøre, og HMIF ønsker at invitere

en håndboldspiller gemt i sig, til at komme og være en del at det sociale og 
det er at spille i Hoptrup Marstrup 

Men vi ønsker noget mere!!! 
Vi vil gerne kunne tilbyde Leg med Bold hold for de helt små og 
Så vil du være med til at give de kære unger en god start med bolden og hallen, 
så meld dig som træner/hjælper til U6-U8 børnehold til Allan Christian Nielsen.
Træneren og hjælpetræneren er fundet til U15 piger! 
Trænerteamet kommer til at bestå af:  

, Louise Schulz og Pernille Larsen. 
Hvis der findes trænere/holdledere/hjælpere og ikke mindst spillere 

i 3. uge i august og børne- ungdomshold 
med følgende træningstider: 

1900-2000 
2000-2130 

Torsdag
U6-U8         
U15 Pige    
Senior Damer 
Senior Herre  

 
Kom frisk! Spred det gode budskab og lad os få gang i HMIF Håndbold 

 

fra HMIF Håndbold! 

Efter en velfortjent sommerferie, er det 

at vi endnu engang kan præsentere 
Damesenior Serie 1 hold, men at vi i 

Herresenior Serie 3 hold.  Det er 
øre, og HMIF ønsker at invitere alle, der har 

at komme og være en del at det sociale og 
det er at spille i Hoptrup Marstrup IF. 

og et U15 pige hold.  
Så vil du være med til at give de kære unger en god start med bolden og hallen, 

U8 børnehold til Allan Christian Nielsen. 

Hvis der findes trænere/holdledere/hjælpere og ikke mindst spillere til alle hold, 
ungdomshold 1. uge i 

Torsdag 
 1630-1730 
 1730-1900 

Senior Damer  1900-2030 
 2030-2200 

Kom frisk! Spred det gode budskab og lad os få gang i HMIF Håndbold igen! 



KROLF ved SLIVSØEN 
På torsdag den 29. august arrangerer Slivsø Krolfklub Hoptrup årets andet 
krolfstævne. Det sker på krolfbanen ved Slivsøen i Hoptrup. Årets første stævne 
stævne må åbenbart være faldet i god jord hos spillerne; for hele 61 spillere har 
tilmeldt sig stævnet. Det er lokale spillere og medlemmer fra noboklubberne 
Krolfklubben vil gerne takke flg. sponsorer: 
Marstrup købmand. 
Hoptrup Pizzaria 
Contiga Tinglev  
BankNordik, Haderslev 
Davidsen Haderslev  
Jørgen lei, Dundelum  
Spar. Hoptrup.  
Sydbank 
Frøs Sparekasse Gram 

Med midler fra borgerbudgetteringen har krolfklubbens spillere istandsat 
madpakkehuset ved Slivsøen. Huset tilhører Hoptrup Borgerforening, der 
kvitterede for indsatsen med grillpølser. På billedet takker borgerforeningens 
formand, Henning Nørgaard, for indsatsen. 

 



DET SKER 
August 

28.  Pensionistforeningen: Lottospil kl. 14.00 
31.  Slivsø Løbet fra kl. 10.00 
30.-31. Byfest Marstrup 

September 
4.  Pensionistforenmingen. Foredrag med Lone Clausen kl. 14.00 
5.  Fællesspisning Kirkehuset kl. 18.00. Senere: Kim Larsen sange.  
8.  Diernæs Beboerforening besøger vikær kl. 13.30 
11.  Onsdagsklubben. Lottospil kl. 14.00 
18.  Onsdagsklubben. Udflugt. Afg. Lillegård kl. 13.00 
19.  Temaaften i Kirkehuset kl. 19.00 
24.  Borgerbudgettering på Efterskolen kl. 19.00 - Forslag 
25.  Sangaften i Kirkehuset kl. 19.00 
25.  Onsdagsklubben. Seniorshop viser efterårs- og vintertøj kl. 14.00 

Oktober 
2.  Pensionistforeningen. Lottospil kl. 14.00 
8.  Deadline Kontakten kl. 12.00 
9.   Onsdagsklubben. Hyggeeftermiddag kl. 14.00 
10.  Brætspilaften i Kirkehuset fra kl. 18.30 – 20.30 
21.  Borgerbudgettering på Efterskolen kl. 19.00 - Afstemning 
23.   Onsdagsklubben. Foredrag ved Ruth Brik Christensen kl. 14.00 
24.  Menighedsrådet arrangerer besøg på Fuglsang  
30.  Onsdagsklubben. Lottospil kl. 14.00 

November 
6.  Onsdagsklubben. Musik med Haarby Musikanter kl. 14.00 
12.  Deadline Kontakten kl. 12.00 
13.  Onsdagsklubben. Hyggeeftermiddag kl. 14.00 
20.  Pensionistforeningen. Lottospil 
27.  Onsdagsklubben. Pakkespil kl. 14.00. medbring en pakke til 30 kr. 

December 
4.  Onsdagsklubben. Julefrokost kl. 12.00. 
11.  Pensionistforeningen. Adventsmøde kl. 14.00 
17.  Deadline Kontakten kl. 12.00 

 



MIKKIS SPALTE 

 
Ja så er vi klar efter ferien. I brand-
værnet har vi været af sted 8 gange. 
Den 18 juni motorvej Østre Løgum 
Rasteplads, lastvogn med grise var 
punkteret. Vi skulle nedkøle grisene. 
Den 4. juli Sydhavnsvej 1 a, brand i 
genbrugsbutik ass. til Falck tankvogn, 
senere også autosprøjten. Den 10. 
juli motorvej ved afkørsel Skovby,  
bilbrand i det fri. Den 13. juli brand i 
soteringshal ved Torben Clausen, ass. 
til Moltrup Friv. Brandværn. Den 20. 
juli Brosbølvej 6, gårdbrand ass. til 
Falck tankvogn. Den 29. juli Kron-
borgvej 18 Lunding, brand i halmlade 
ass. til Falck tankvogn. Den 10. au-
gust A.B.A. alarm Hoptrup Børneha-
ve, fejlmelding. Den 22. august Mar-
strupvej 2 mod Over Jerstal, bilbrand 
i det fri. 
 Vi fik vores 90 års jubilæum vel 
overstået, der var ca. 150 gæster i 
løbet af dagen, vejret var ikke alt for 
godt, men snakken gik lystig om 
gamle dage. Om aftenen var vi 56 
personer, og det gik rigtigt godt med 
god mad og musik, som blev leveret 

af D.J. Ole Malle fra Vojens. Det næ-
ste. vi har, er vores årlige lottospil og 
det er SØNDAG d. 10 NOVEMBER kl. 
19.30. Sæt allerede nu kryds i kalen-
deren. 
Halmbanden har også været i gang i 
2 omgange fredag d.19. juli, men det 
blev kun til 50 baller, så gik halm-
presseren i stykker, så onsdag d.24 
juli blev der presset halm i lange ba-
ner, men jeg var ikke med, da min 
chef havde bestilt rejse til Kreta. Så 
Peter Iver måtte indkalde mandskab 
fra Sdr. Vilstrup, men ifølge Calle gik 
det meget godt og ingen punkterin-
ger. Gartner Knud Egon Skovrup er 
også begyndt at få sin egen øl bryg-
get, og den går under navnet Skøn-
holdt Special Skovrup Beer og må 
kun drikkes i gode venners lag. Jeg 
har prøvesmagt øllet og den var god. 
Det var alt for denne gang. 
 Hilsen Mikki. 
 

Hej, mit navn er Mette, jeg er 
15 år og jeg vil gerne tilbyde 
min hjælp som barnepige. Jeg 
er smilende og god til børn, hvis 
det ønsket kan også hjælpe 
med lektier. 
Jeg bor i Hoptrup og har tid ef-
ter skole og i weekenderne :) 
Skriv gerne en SMS til 
30290440. 
 
Venlig hilsen Mette Maria 
Vangsgaard Andersen 
 

 



Sankt Hans aften i Borgerhaven. 
Søndag den 23/6 fik vi fejret Sankt Hans 
aften i Borgerhaven. Det blev igen i år en 
rigtig god og hyggelig aften, hvor børnene, 
ligesom sidste år, kunne bage snobrød. 
Vejret viste sig fra sin fine side. Der var som 
altid rigtig mange børn og voksne, der i år 
kom og fejrede Sankt Hans med os. Bålet fik 
vi hurtigt gang i ved hjælp af halm. Efter 
flere år uden en båltaler, lykkedes det os at 
finde en i år – formanden for 
landdistriktsudvalget i Haderslev Kommune 
Bent Kloster. Han holdt en meget fin tale, 
hvori han flere steder refererede til 

Midsommervisen. Så herfra skal 
der lyde en stor tak for en meget 
god båltale. 
Vi i Marstrup Beboerforenings 
bestyrelse vil gerne sige tak for 
den store opbakning. Det er rart 
at lave et sådant arrangement, når 
folk også kommer og støtter op 
om det. 
 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                              

 

HMIF er igen klar til Danmarks smukkeste stafet,  

og det håber vi også at du er. 

Stafetten afholdes fra lørd. den 07. september kl. 12.00 til sønd. den 08. 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. 

- 

Diernæs Beboerforening besøger Vikær Camping. 
Søndag d. 8. september fra kl. 13.30 inviterer Vikær Camping indenfor. 
Vi får en rundvisning på campingpladsen 
Vi skal høre lidt om hvordan Liselotte og Henrik tog den store beslutning, at 
rykke fra fast job og hverdag på Sjælland til et anderledes liv ved Diernæs 
strand, som selvstændig erhvervsdrivende, samt om hvordan de har valgt at 
drive campingpladsen.  
Foreningen er vært v. kaffe og kage. 
Ingen tilmelding. Alle er velkomne 
 

 

 



 
                           DE STØTTER KONTAKTEN  

2 DOIT.DK V. MICHAEL " Vi GØR NOGET VED IT"  HOPTRUP     30 26 64 65 
ANETTE's  RENGØRING -HOPTRUP KIRKEBY 16        20 14 48 26 
BRUGERRÅDET FOR LILLEGÅRDEN Bestilling:Ruth Marek: ruth.marek@mail.dk   20 22 56 29  
BØRNEHUSET CHILLI            61 33 76 20 
EL-TEK APS              74 57 62 20 
GRUBEGÅRD  I/S,  JACOB SMIDT          60 67 25 20 
KLINIIK – FØDDER I CENTRUM,  HOVSLUNDVEJ 33       60 65 52 81 
FÆLLESSKOLEN  HoptrupMarstrupVilstrup        74 34 38 50 
GRANMAND.DK v. JENS J. SKOV (mobil: 28155737)       74 57 53 71  
HENRIKSEN - BYG - ved JOHN HENRIKSEN                  40 59 18 48 
HOPTRUP  EFTERSKOLE           74 57 10 14 
HOPTRUP BORGERFORENING (besøg vores side på Facebook)        
HOPTRUP FODKLINIK V/DORTE ROSENKILDE        29 72 57 86  
HOPTRUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN, TORBEN HANSEN      40 36 84 70 
HOPTRUP MARSTRUP IDRÆTSFORENING 
HOPTRUP MURERFORRET. V/KARLO SKØTT, EGEDAL 6 skoett@bbsyd.dk                  24 49 84 48 
HOPTRUP PENSIONISTFORENING          20 22 04 55 
HOPTRUP SOGNS LOKALHIST. FORENING         74 57 51 65 
HOPTRUP SOGNS MENIGHEDSRÅD          74 57 53 10  
HOPTRUP VANDVÆRK, FORMANDEN TLF.:        20 40 55 72 
VÆRKPASSER: 23 69 47 99       KASSEREREN :        23 88 93 64 
JØRN BONDE AUTOVÆRKSTED          74 57 55 35 
KESTRUP SMEDE & MASKINVÆRKSTED         74 57 51 32 
KNUD EGON SKOVRUP (BESTIL PÅ)          30 74 13 05 
KNUD IWERS, SNEDKER- OG TØMRERFORR.        74 57 59 83 
Krudtuglerne Diernæs 0-3 års Privat Pasningsordning V/pædagog Dorthe Kyster  30 54 43 38 
L. L. RENGØRING, ØSTERGÅRDSMØLLE 4  v. LINDA LAASHOLDT     60 92 92 00  
MALERFORR. v/HENRY SCHULTZ, MARSTRUP        74 57 58 45 
MARIANNES KLIPPESTUE, KÆRSMINDEVEJ 16 A       61 78 66 17 
MARSTRUP BEBOERFORENING          29 24 80 78 
MARSTRUP VANDVÆRK v/Formand KARSTEN B. MADSEN      21 40 45 88  
MARSTRUP KØBMAND            29 83 80 09  
PAMHULE JAGT OG FISKERI, PAMHULEVEJ 67                                                                   26 12 45 47  
PETER HEISSEL, VENBJERG           74 57 56 22 
PETER HEJSELS AUTOVÆRKSTED          74 57 54 22 
RESTAURANT SØSTJERNEN           74 57 55 08 
SPAR ved  LONE & MORTEN LANG          74 57 52 04 
STRANDGÅRDEN, SØNDERBALLE (www.strandgaarden.net)     28 11 62 89 
TALSMEDEN – Bogføring der giver dig overskud, Diernæsvej 126, Haderslev     51 81 12 64  
TREVIA v/ OLE SKOVSHOVED, EGEDAL 17      20 25 03 04  
TORBENS PEJSESERVICE, HOPTRUP          51 55 65 44 
Vh-consult.dk - Tilstandsrapporter og Energimærkning       40 20 12 43 
VIKÆR STRAND CAMPING:  info@vikaercamp.dk       74 57 54 64 
VOGNMAND AAGE KUSCH, DJERNÆS STRANDBY 67       20 28 08 47 
      

DIERNÆS BEBOERFORENING: WWW.DIERNAES.DK 
HOPTRUP BORGERFORENINGS ÅBNE FACEBOOKSIDE: HOPTRUP BORGERFORENING Fællesskab 

MARSTRUP BEBOERFORENINGS PÅ FACEBOOK: MARSTRUP BEBOERFORENING 
FÆLLESSKOLEN: www.faellesskolen.dk  -  MARSTRUP VANDVÆRK: www.marstrup-vandvaerk.dk 


