kontakten
NUMMER 7
APRIL 2020
WE WILL MEET AGAIN

Kontakten er selvsagt præget af nedlukningen af landet, som coronavirusset har
medført. Det har haft stor indflydelse på dagligdagen for os alle. Skolerne
kommer til at køre med nødplan, foreningslivet er lukket ned, kirken kan ikke
gennemføre kirkelige handlinger på normal vis, nogle af os bliver arbejdsløse
og erhvervslivet kører på nødblus.
Men foråret kan ingen tage fra os: ”Det er forår, og alting springer ud…”
Som Dronning Elisabeth sagde i sin tale til nationen: ”We will meet again.”

Ordinært afdelingsmøde i HMIF Gymnastik
Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde i HMIF Gymnastik i
henhold til vedtægterne for afdelingerne.
Mødet afholdes mandag d. 15. juni 2020 kl. 19.30
i Marstrup Hallen.
Dagsorden:
1. Valg af mødeleder.
2. Afdelingsledelsens beretning til godkendelse.
3. Gennemgang af økonomi
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg/genvalg af udvalgsmedlemmer og suppleanter til
afdelingen iht. § 3.
6. Evt.
Forslag til behandling på mødet bedes fremsendt til
rikkeerbslybaek@gmail.com senest den 8. juni 2020
Vel mødt.

Fællesskab
ællesskab har aldrig haft så stor en betydning som nu. I
fællesskab står vi pt. sammen, hver for sig og det skal vi blive
ved med, indtil vi igen kan nyde fællesskabet i bla. idrættens
tegn.
Og er det noget vi alle sammen lige nu savner, så er det fysisk fællesskab at kunne kombinere motion rent fysisk med den mentale sundhed, man
får ved masser af grin, hygge og herligt samvær i HMIF.
Normalt vil der i ugen efter påske være opstart af div. udendørs
udendørsidrætter.
Desværre må det vente lidt endnu. I den
en sidste udmelding fra
Idrætsforeningen, er HMIF
HMIF, indtil videre, lukket ned indtil 1. september,
dog har vi en forventning om, at der i løbet af maj mdr. vil komme en
gradvis åbning af idrætsforeningen. De store idrætsorganisationer DGI &
DIF er i dialog med myndighederne om en gradvis genåbning af
idrætsforeninger. I øjeblikket arbejdes der på mulighederne for at åbne
op for udendørsidrætter
idrætter uden kropskontakt i meget små grupper og på
en sundhedsansvarlig måde.
Når der blive givet grønt lys for en gradvi
gradviss genåbning, vil HMIF selvfølgelig
være klar.. Så snart vi har modtaget retningslinjerne for hvordan den
gradvise genåbning kan ske, trækker vi i arbejdstøjet for at kunne tilbyde
så meget idræt som overhovedet muligt. Hold dig opdateret på vores
hjemmeside www.hmif.dk eller via vores Facebook side.
Indtil vi igen kan være sammen i et fantastisk træningsfælleskab, kan du
stadigvæk støtte op om HMIF og samtidig opretholde dit medlemskab
ved at betale dit kontingent.
Vi mødes forhåbentligt snart igen i HMIF.
HMIF-formand
Karin Sand Hansen
Tlf. 26795073 / mail: karinsandhansen@live.dk

FÆLLESSKOLEN – NØDUNDERVISNING/NØDPASNING

Kære læsere
Nødpasning og nødundervisning på Fællesskolen HMV
Som resten af landets skoler har Fællesskolen HMV været i ekstraordinær situation de seneste 4 uger.
Både forældre, pædagoger, lærere og alle andre medarbejdere har ydet en særlig indsats for skolens børn i denne særlige tid.

Lærerne har dagligt gennemført nødundervisning gennem den digitale platform,
AULA. Senest har vi udvidet undervisningen med at etablere et ”Virtuelt klasselokale”, og her haft undervisningsforløb eller sociale aktiviteter via mediet,
”Google Meet”.
Dette medie giver mulighed for at samles et sted og undervise over video, tekst
og lydchat.
Skolens personale forsøger at skabe kontakt til alle børn, og især børn som måtte have et særligt behov for den tætte voksenkontakt.
Derfor har vi også opfordret alle forældre til at hente deres barns chromebook i
skolen, så vi sikrer den tætte og gode kontakt med alle skolens børn.
Den fortsatte nedlukning af skolen betyder, at Fællesskolen HMV har etableret
nødpasning for dem, der ikke har andre muligheder, og som opfylder de kriterier
som er udstukket.
Skolen har i hjemsendelsesperioden haft mellem 2 – 8 børn dagligt i nødpasning
i tidsrummet kl. 6.30 – 16.00
Det er pædagogerne, der har varetaget nødpasningen og draget omsorg for børnene. Der er udarbejdet et dagsskema for nødpasningen, så der er struktur, faste
rutiner og genkendelighed for børnene.
Pædagogerne har stået for undervisningen efter samme anvisninger fra faglærerne, som når børnene bliver undervist hjemme ved forældrene. Nogle dage
har nødpasningen deltaget i morgensang med Phillip Faber inden lektielæsningen er gået i gang, og i denne uge har børnene også i nødpasningen siddet klar til
at møde klassekammerater på ”Google Meet”
Håb og drømme om en ny skole.
I disse særlige tider er det vigtigt at vi planter et nyt håb og drømme for fremtiden.
Derfor arbejder vi aktivt i samarbejde med håndværkere og kreative folk at skabe en mere moderniseret og spændende skole, så alle børn kan vende velfortjent tilbage til en ny skole, og glæde sig til læring, leg og trivsel.

Vi har udskiftet de mørke og beskidte gulvtæpper med rengøringsvenligt linol
linoleum, malet alle gange hvide og fjernet skabe og andet utidssvarende inventarer.
Samtidigt har
ar vi skabt nogle spændende folietryk i kæmpeformat på gulve og
vægge af ”Slivsøen”, ”Skoledistriktet HMV”, ”Danmarkskortet” og ”Skolens llogo”, så eleverne kan få nye oplevelser, læring og fagligt kendskab til deres loka
lokalområde.

Vi har valgt at fremhæve
emhæve skolens logo – ”Fiskehejren og Slivsøen” og udvidet
med teksten, ”Den lille skole – med det store fællesskab”.
Det er kreative og sigende ord, som er forfattet af skolebestyrelsen.
De ord vil vi gerne værne og dyrke om, så alle kan se kvaliteten af Fællesskolen
HMV.

Venlig hilsen
Mads Bjørnsen
Skoleleder
Haderslev Kommune

KÆRESTEBÆNK

Arne Jepsen fra Krolfklubben har nu sat vores sidste bænk op i denne omgang.
Det er en afstressebænk/ kærestebænk. Den står så fantastisk et sted, find den
og lad roen falde over dig
Tak til alle krolfmedlemmer for godt samarbejde på Slivsøpladsen
-

DET SKER

HOPTRUP KIRKE
APRIL - MAJ
GUDSTJENESTER?
Som følge af regeringens udmeldinger om corona situationen og
efter vejledning af biskopperne, tager vi her i Hoptrup Kirke de
samme forholdsregler som andre steder.
Indtil videre gælder forholdsreglerne det indtil 10. maj. Dermed er
gudstjenester og alle arrangementer aflyst foreløbigt indtil 10. maj.
Du vil kunne følge med i gudstjenester på radio og TV, samt på
Facebook og kirkernes hjemmesider.
Følg med på Hoptrup Kirkes hjemmeside, hvor der løbende lægges
andagter og gudstjenester op fra Hoptrup Kirke og nabokirkerne.

Planlagte gudstjenester i Hoptrup Kirke
Vi håber, at det bliver muligt at holde gudstjeneste igen efter den
10. maj, derfor er her en optimistisk gudstjenestekalender.
Kalenderen går frem til næste kontakten.
Kalenderen er selvfølgelig med det forbehold, at vi får lov til at
åbne kirkerne igen.
Hold øje med kirkens hjemmeside, se: www.hoptrupkirke.dk
eller Hoptrup Kirke på Facebook, eller se evt. opslag hos Spar.
Har du spørgsmål?
Så er du velkommen til at ringe til Poul Martin tlf. 74575310

Søndag den 17. maj kl. 10.30, 5. søndag efter påske.
Højmesse ved sognepræst Poul Martin Langdahl.
Torsdag den 21. maj kl. 10.30, Kristi himmelfartsdag
Højmesse ved sognepræst Poul Martin Langdahl.
Søndag den 24. maj kl. 10.30, 6. søndag efter påske.
Højmesse ved sognepræst Poul Martin Langdahl.
Søndag den 31. maj kl. 10.30, Pinsedag
Højmesse ved sognepræst Poul Martin Langdahl.
Mandag den 1. juni kl. 11.00, 2. pinsedag.
Friluftsgudstjeneste i Gram for hele provstiet.
Søndag den 7. juni kl. 19.00, Trinitatis søndag.
Klavergudstjeneste ved sognepræst Poul Martin Langdahl.
Søndag den 14. juni kl. 10.30, 1. søndag efter trinitatis.
Højmesse ved sognepræsten i Starup, Maria Rasmussen.
___________________

KONFIRMATION?
Konfirmationen i Hoptrup er flyttet til lørdag den 20. juni kl. 10.30.
Den 10. maj véd vi, om det bliver muligt at gennemføre
konfirmationen den 20. juni.
Der er valgt en alternativ dato, hvis ikke vi kan gennemføre
konfirmationen den 20. juni.
Den alternative dato er: Søndag den 6. september kl. 10.30.

SAMMEN – PÅ AFSTAND I HOPTRUP
Har du brug for en hjælpende hånd?
Ring til: ”Hoptrup kirke ud af huset”.
Mange sidder alene og har ikke mulighed for den vanlige kontakt med
familie og venner. Måske er det, af forskellige årsager, heller ikke er muligt
at komme ud og gå en tur eller få købt ind.
Derfor vil Hoptrup Kirke gerne tilbyde både mulighed for en snak på
telefonen eller praktisk hjælp til indkøb, hundeluftning, eller hvad der
måtte være akut brug for.
Ring til Poul Martin tlf.: 74575310 og få en snak.
Har du brug for hjælp?
Måske et telefonopkald en gang imellem
eller måske hjælp til noget praktisk.

BØN I EN CORONA-TID
Gode Gud, vi bliver skræmt,
når sygdom spreder sig uden for vores kontrol.
Pas godt på mine kære og mig,
og hjælp os med at passe godt på hinanden.
Lad ikke frygten få os til at lukke os inde om os selv,
men lad os holde fast i solidariteten
og finde måder at vise den på, selvom vi ikke kan mødes.
Gode Gud, du holder os i dine hænder,
og ingen er uden for din omsorg.
I dine hænder lægger vi vores frygt og vores magtesløshed.
Tak fordi du magter, hvor vi ikke magter mere.
Tak for livet, tak for kærligheden og tak fordi vi er dine børn.
Amen.

KIRKEBIL:
Kirkebilen er gratis, og den kan benyttes af alle, som ikke selv har
kørelejlighed til gudstjeneste.
Kørslen skal bestilles senest dagen før gudstjenesten hos Haderslev Taxa
på tlf.: 70 10 75 00. Husk også at bestille hjemkørsel ved samme lejlighed.

FRIVILLIGE SØGES!

~ Det er med risiko for venskab!
Frivillige søges til at køre gangbesværede til kirke og til arrangementer i
Kirkehuset. Som nævnt ovenfor har vi en Kirketaxa ordning, men desværre
fungerer ordningen ikke helt tilfredsstillende.
Derfor søger vi frivillige, der i egen bil vil køre gangbesværede til kirke.
Ring til Poul Martin og hør mere om det.
___________________

SIDEN SIDST:
Døbte:

Frida Nova Nielsen Skinnerup, Marstrup

Begravede: Anne-Mette Søtrup Brodersen, Kelstruphave
___________________

KIRKE KONTAKT:
(vi holder alle fridag om mandagen)

Organist:

Graver:

Sognepræst:

Stillingen er ledig

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

Tirsdag den 14. april 2020
NYT FRA HMIF’s GYMNASTIKAFD.
Marts måned skulle have været tilbragt med travlhed på den gode måde i diverse haller med
spændte gymnaster og dansere - klar til opvisning. Covid19 ville noget andet.
Bestyrelsen og gymnastikudvalget har nøje fulgt udviklingen af Covid19 situationen i
Danmark. Det var derfor med stor beklagelse, at vi aflyste vores årlige gymnastikopvisning.
Det er synd for vores gymnaster og instruktører, der havde glædet sig til denne dag –
udenfor og indeni os er der forår, og vi var så klar til dansernes og gymnasternes fest.
Jeg vil gerne give vores frivillige et kæmpe skulderklap. Uden dem ingen gymnastik og dans.
Tusind tak for jeres store indsats. At træne og lede et hold er langt mere end blot at dukke
op en gang i ugen. Det kan være udfordrende på mange måder, det kræver mod, og respekt
for hinandens forskelligheder. Det kræver koordination og samarbejde, men heldigvis giver
det så meget igen, når tingene lykkes.
Vi skylder de frivillige ildsjæle en stor tak, og jeg håber, at vi sammen kan blive ved med at
finde lysten og glæden ved dette arbejde, så vi også fremadrettet kan tilbyde gymnastik og
dans i HMIF.
Tusind tak til gymnaster og danser for at bakke op omkring de tilbud, vi har haft i denne
sæson. Vi håber at se jer alle igen.
Vi takker for alle de forespørgsler, vi har modtaget fra omegnsklubber om at komme og
opvise til vores lokale brag af en fest. Coronasmitten ville noget andet, men vi er klar igen til
næste år.
Her på falderebet vil jeg gerne opfordre alle, der går rundt med en lille instruktørspire i
maven, om at melde sig. Der er ingen grund til at holde jer tilbage. Vi finder i fællesskab en
mulighed der passer, stor eller lille.
Til sidst vil jeg også gerne sende en stor tak til vores nuværende og kommende
yogainstruktører for jeres engagement henover sæsonen. Vi glæder os til nye yogahold i
kommende sæson.
Tak til alle og på gensyn til næste år.
Spændstige hilsner fra
Rikke Erbs Lybæk
Formand for HMIF gymnastikafd.
Mobil: 25215038
E-Mail: rikkeerbslybaek@gmail.com

KROLFKLUBBEN HAR VÆRET I GANG
(også i den grad)

Med midler fra borgerbudgetteringen har medlemmer af krolfklubben
været i stand til at give området ved krolfbanen en kærlig hånd. Madpakkehuset har fået udskiftet meget af træværket, fået udskiftet bærende bjælker og tilrettet taget.
Alle vinduer er blevet tilrettet med plexiglas i alle vinduer, og huset er
blevet malet. Der er lagt nyt flis i bunden, og så er det sat tre nye bænke
med ryglæn i huset. Bænkene er blevet bestilt, malet og samlet af Kaj
Nielsen. Huset er blevet sat i stand af Kaj Nielsen og medhjælper Erik
Fallesen.

4Slivsøpladsens toilet bliver daglig rengjort hele året rundt. Om vinteren
bliver toilettet aflåst ved ca. 17-tiden og åbnet igen næste morgen ved
ca. 7.30.

Alt omkring toilet og toiletbygningen, indkøb af diverse ting til toilettet,
græsslåning, daglig aftørring af alle vores otte bænke, oprydning i og
omkring shelter varetages af Hanne og Niels Jønsson.
Blomsterbedet ved toilettet er plantet af Erik Fallesen, som også er vores muldvarpejæger. Alt vedrørende vedligeholdelse af robotklipper,
buskrydder og indkøb af græsslåmaskine og diverse ting til brug på pladsen varetages af Arme Jepsen og Hanne Jønsson. Der er indkøbt og plantet 10 frugttræer, der er ydermere indkøbt vildblomsterfrø til såning på
taget på shelteren. 10 roser givet og plantet af Elsebe og Arne Jepsen.
Vi mangler at købe diverse ting endnu, så som et par blommetræer og
lidt haveredskaber, Arne Jepsen og Hanne Jønsson har det på tegnebrættet.
Dagligt kig til robotklipper, vedligeholdelse af hæk og småbuske varetages af Arne Jepsen.

MIKKIS SPALTE

roligt og overholde de retningslinjer,
som myndighederne henviser til i
dagspressen.
Det var hvad jeg havde denne gang.
Hilsen Mikki.
-

NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN
OG PENSIONISTFORENINGEN

I brandværnet har vi haft 2 udrykninger siden februar. Den 4. marts, bygningsbrand Kløvervej Medborgerhus.
Ass. til Falck med Autosprøjte og
Tankvogn.
Den 4. april Korsvej i Øsby brand i
fyrrum med flis. Ass. til Falck med
Tankvogn. På grund af Corona virus
blev vores forårsfest aflyst, og
brandøvelserne er også aflyst.
I Madklubben Madlavning For Finere
Mænd blev vores afslutningsfest aflyst. Vi laver det om til en formødefest i september eller oktober. Da må
vi håbe, at det er overstået med Corona virussen. Vi må tage det stille og
-

Alle arrangementer er kl. 14.00 på
Lillegård nr. 7.
Kaffe ved samtlige møder er 20 kr.
Mange ting er blevet forandret i
disse tider – også i Pensionistforeningen og Onsdagsklubben på
grund af corona virussen. Vi har
derfor været nødsaget til at aflyse
alle arrangementer, til vi når efteråret, og så håber vi at starte op igen
med et nyt program. Vi ved ikke,
hvor længe krisen varer; men vi
håber at vide mere til næste gang,
Kontakten udkommer.
Bestyrelsen ønsker alle en god
sommer.
Hilsen fra bestyrelsen og på gensyn.

Kontakten udgives af beboere i Hoptrup Sogn i samarbejde med Hoptrup Efterskole. Det
trykkes i 1050 eksemplarer og husstandsomdeles i Hoptrup, Marstrup, Djernæs, Sønderballe og Kestrup.
Alle henvendelser vedrørende Kontakten til: Jørn Christensen, Hovslundvej 25, telf.:60 63
48 17 el.: kontakten@live.dk
Næste nummers deadline: 16. 06. kl. 12.00. (Næste igen 18.08.)
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

2000 påskeliljer langs hovedgaden

Hanne Jønsson søgte sidste år Haderslev Kommune om 2000 påskeliljeløg og hun
fik dem. De er lagt i rabatten gennem hele byen. Arbejdet er udført af Elsebe og
Arne Jepsen og Hanne og Niels Jønsson. Nu står liljerne i fuldt flor og pynter byen. Det skal heller ikke glemmes, at Elsebe dagligt holder byen ren for affald, når
hun går sine runder.

DE STØTTER KONTAKTEN
2 DOIT.DK V. MICHAEL " Vi GØR NOGET VED IT"
HOPTRUP
ANETTE's RENGØRING -HOPTRUP KIRKEBY 16
BRUGERRÅDET FOR LILLEGÅRDEN Bestilling:Ruth Marek: ruth.marek@mail.dk
BØRNEHUSET CHILLI
EL-TEK APS
GRUBEGÅRD I/S, JACOB SMIDT
FREIs GARAGE – SECONDHAND MC BEKLÆDNING, SØGÅRD ALLE 21
FÆLLESSKOLEN HoptrupMarstrupVilstrup
GRANMAND.DK v. JENS J. SKOV (mobil: 28155737)
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 LOKALHIST. FORENING
HOPTRUP SOGNS MENIGHEDSRÅD
HOPTRUP VANDVÆRK, FORMANDEN TLF.:
VÆRKPASSER: 23 69 47 99
KASSEREREN :
JØRN BONDE AUTOVÆRKSTED
KESTRUP SMEDE & MASKINVÆRKSTED
KNUD EGON SKOVRUP (BESTIL PÅ)
KNUD IWERS, SNEDKER- OG TØMRERFORR.
KRUDTUGLERNE DIERNÆS 0-3ÅRS PRIVAT PASNINGSORDNING
L. L. RENGØRING, ØSTERGÅRDSMØLLE 4 v. LINDA LAASHOLDT
MALERFORR. v/HENRY SCHULTZ, MARSTRUP
MARIANNES KLIPPESTUE, KÆRSMINDEVEJ 16 A
MARSTRUP BEBOERFORENING
MARSTRUP FODPLEJE og WELLNESS, KNOKBJERG 11, MARSTRUP
MARSTRUP VANDVÆRK v/Formand KARSTEN B. MADSEN
PAMHULE JAGT OG FISKERI, PAMHULEVEJ 67
VENBJERGBÆR v. PETER OG KIRSTEN HEISSEL
PETER HEJSELS AUTOVÆRKSTED
SPAR ved LONE & MORTEN LANG
STRANDGÅRDEN, SØNDERBALLE (www.strandgaarden.net)
TALSMEDEN – Bogføring der giver dig overskud, Diernæsvej 126, Haderslev
TREVIA v/ OLE SKOVSHOVED, EGEDAL 17
TORBENS PEJSESERVICE, HOPTRUP
Vh-consult.dk - Tilstandsrapporter og Energimærkning
VIKÆR STRAND CAMPING: info@vikaercamp.dk
VOGNMAND AAGE KUSCH, DJERNÆS STRANDBY 67
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DIERNÆS BEBOERFORENING: WWW.DIERNAES.DK
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