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NU SKAL STENEN FLYTTES 

 
Henning Nørgaard, formand for Borgerforeningen for Hoptrup og Omegn: 
Efter en positiv dialog med ejeren af Hoptrup Hus har vi nu fået en skriftlig ac-
cept af, at vi gerne må flytte Genforeningsstenen. 
Nu kan vi sende en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen, som skal give tilla-
delse til, at et mindesmærke som Genforeningsstenen må flyttes. Den nye place-
ring er på plænen ved HAB´s boliger på Ottanggårdvej.  
HAB har givet tilsagn om at ville etablere et pænt bed ved stenen. Flagstangen 
flyttes ved samme lejlighed. Og i den forbindelse søger vi en person der vil 
være ansvarlig for, at flaget hejses på officielle flagdage. 



Marstrup Beboerforening. 
 
Generalforsamlingen. 
Onsdag den 20/3 var der generalforsamling i Marstrup Beboerforening, hvor der 
var enkelte som forlod bestyrelsen og nye kom ind, så derfor ser 
beboerforeningens bestyrelse således ud pr. 20/3 2019: 
Formand: Jens Nybo-Nielsen. 
Næstformand: Elisabeth Holst Knudsen. 
Kasserer: Randi Sohl Hejnfelt. 
Sekretær: Louise Damgaard Hinrichsen. 
Medlem: Henrik Gude Sørensen. 
Medlem: David Kok Thomsen. 
Medlem: Christoffer Fuglbjerg. 
Suppleant: Jørgen Geiken Hejnfelt. 
Suppleant: Kim Fyhn Knudsen. 
Billagskontrollant: Anette Outzen. 
Billagskontrollant: Eigil Foged. 
Billagskontrollantsuppleant: Pernille Pedersen. 
 
Fastelavn. 
Søndag den 3. marts holdt vi fastelavn i den nye bygning på skolen. Der var igen 
rigtig mange fine udklædte børn og mange fine kager. Tak til alle dem som kom 
med en kage. 
 
 



 
 

Kom og vær med til den hyggeligste dag på pladsen ved Slivsøen
Lørdag d. 25. maj fra kl. 14

Der vil være børnedyrskue, og alle dyr er velkomne. Fra Haderslev Dyrehospital 
kommer de kompetente dommere, der vil snakke med alle 
og der vil være præmie til bedste dyr indenfor hver race.

Tilmelding og yderligere information hos 

Der vil være tivoli på gammeldags maner med flødebo
køkken, ballonskydning, t
og meget mere… 
 
Foreningen Haderslev Kaniner kommer med 
deres springbane og (prøve)kaniner og viser, 
hvordan man springer med sin kanin, og der er 
mulighed for at børn fra 9 år kan prøve med 
deres egne kaniner. 

Alle børn kan lave en loppebod med alt det de gerne vil sælge. Legetøj, tøj, sin 
gamle cykel, eller hvad man ikke bruger mere.

Der er selvfølgelig en cafe med kaffe/te og kage og saft
muligheden for en pølse og et snobrød over bål. Alt sammen til meget famili
venlige priser. 

Børnedag i Hoptrup

Spejderne, SFO og Borgerforeningen

 

Kom og vær med til den hyggeligste dag på pladsen ved Slivsøen
Lørdag d. 25. maj fra kl. 14-17 

Der vil være børnedyrskue, og alle dyr er velkomne. Fra Haderslev Dyrehospital 
kommer de kompetente dommere, der vil snakke med alle 
og der vil være præmie til bedste dyr indenfor hver race. 

Tilmelding og yderligere information hos anneprahl@hotmail.com

Der vil være tivoli på gammeldags maner med flødebollemaskine, Det 
køkken, ballonskydning, trillebørsringridning, Tip en 13´er, Spejder for en dag 

Foreningen Haderslev Kaniner kommer med 
deres springbane og (prøve)kaniner og viser, 
hvordan man springer med sin kanin, og der er 

ra 9 år kan prøve med 

 
Alle børn kan lave en loppebod med alt det de gerne vil sælge. Legetøj, tøj, sin 
gamle cykel, eller hvad man ikke bruger mere. 

Tilmelding til Lene i SFO´en 
 

Der er selvfølgelig en cafe med kaffe/te og kage og saft og dagen slutter af med 
muligheden for en pølse og et snobrød over bål. Alt sammen til meget famili

 
 

Børnedag i Hoptrup

Spejderne, SFO og Borgerforeningen

Kom og vær med til den hyggeligste dag på pladsen ved Slivsøen 
 

Der vil være børnedyrskue, og alle dyr er velkomne. Fra Haderslev Dyrehospital 
kommer de kompetente dommere, der vil snakke med alle børn om deres dyr, 

 
anneprahl@hotmail.com 

 
llemaskine, Det muntre 

rillebørsringridning, Tip en 13´er, Spejder for en dag 

Alle børn kan lave en loppebod med alt det de gerne vil sælge. Legetøj, tøj, sin 

og dagen slutter af med 
muligheden for en pølse og et snobrød over bål. Alt sammen til meget familie-

Børnedag i Hoptrup 

Spejderne, SFO og Borgerforeningen 



SOMMERSKI 
Vintersæsonen for de forskellige de forskellige skidiscipliner er ved at være slut. 
For de syddanskere, der elsker at stå på langrend, er der mulighed for at forlæn-
ge sæsonen. HMIF-ski, ved Haderslev, har nemlig startet forårssæsonen lørdag 
den 23. marts. 
Klubben har rulle-ski på programmet. Har man ikke selv rulleski, er det muligt at 
låne af klubben, der netop har fået ski til udlån. 
HMIF ski er en forholdsvis ung klub med kun to år på bagen. Sidste år var klub-
ben arrangør af et rulleskiløb med besøg fra hele landet. Til juni er klubben end-
nu engang vært for en afdeling af Vest-cup, der består af 8 løb på Fyn og Jylland. 
Se vedhæftede program og billede (næste side). 
Med venlig hilsen 
Bent-Ole Østerby 
Formand 
Hoptrup Marstrup IF - Skiafdelingen. 
29170245 

- 

 

Kræmmer- loppe og plantemarked 
i Diernæs. 

Lørdag d. 11. maj fra 10-16 på Diernæsvej 126. 
Har du en kræmmer gemt i hjertet? En masse gamle ting på loftet? Trænger du 
til at få ryddet op i kælderen? En spændende hobby hvor du laver nogle sjove 
ting eller har du en masse stiklinger eller småplanter i haven du gerne vil prøve 
at sælge???? 
Så kan du stadig nå at få en bod på marked i Diernæs. Det koster 50 kr. 
Kontakt 
Keld og Tove: 20 77 42 90, Mail: tove.roennow@bbsyd.dk 
Kirsten: 74 57 56 22, mail: venbjerg@mail.dk 

Vi ses til Marked i Diernæs d. 11. maj 
 



  

   HMIF SKI 
 

  

Program foråret 2019 

DATO AKTIVITET 

Lørdag 23. marts kl. 08.30 Træning fra Marstruphallen 

Lørdag 30. marts kl. 08.30 Træning fra Marstruphallen 

Onsdag 3. april kl. 18.00 Træning fra Marstruphallen 

Onsdag 10. april kl. 18.30 Træning fra Marstruphallen 

Onsdag 17. april kl. 18.30 Træning fra Marstruphallen 

Onsdag 24. april kl. 18.30 Træning fra Marstruphallen 

Onsdag 1. april kl. 18.30 Træning fra Marstruphallen 

Lørdag 4. maj kl. 13 Vestcup i Faaborg. (Vi skal afprøve rulleski-skydning) 
Afg. 10.45 

Onsdag 8. maj kl. 18.30 Træning fra Marstruphallen 

Onsdag 15. maj kl. 19.00 Vestcup i Aarhus 
Afg. 17.00 

Onsdag 22. maj kl. 19.00 Vestcup i Vejle 
Afg. 17.30 

Onsdag 29. maj kl. 19.00 Vestcup i Odense 
Afg. 17.00 

Onsdag den 5. juni kl. 18.30 Træning fra Marstruphallen 

Onsdag den 12. juni kl. 18.30 Træning fra Marstruphallen 

Lørdag den 15. juni kl. 10.30 Vestcup i Marstrup. Der er brug for hjælp til at bage, indkøb, anrette, 
løbsafmærkning, kontrol, tidtagning m.m. Vi er værter ved noget 
frokost og kage 

Onsdag den 19. juni kl. 18.30 Træning fra Marstruphallen 

Onsdag den 26. juni kl. 18.30 Træning og sommerafslutning 

 

- HUSK: Hjelm, refleksvest evt. knæ- og albuebeskyttere 

- Det er muligt at klæde om og gå i bad i hallen 

- Kontinget for 1/8 18  - 31/7 19: 150,-  kr.  

- Kontinget incl. Lån af udstyr for foråret 19: 150,- kr. (Næste sæson 375,- kr.) 

- Tilmeld dig på www.hmif.dk + Facebookgruppen HMIF Ski 

- Se mere om Vestcup på www.vestcup.dk – pris pr. løb er ca. 25 kr. Alle kan være med.  

- Kontakt Bent-Ole Østerby, 29 17 02 45, bent-ole@oesterby.com 

http://www.hmif.dk/
http://www.vestcup.dk/
mailto:bent-ole@oesterby.com


 

Hoptrup-Marstrup Idrætsforening Badminton 

 Der indkaldes herved til 
 

 
 

Ekstraordinær afdelingsmøde i badminton 
 

Onsdag, den 24. april 2019 kl. 19 i klublokalet i Marstruphallen 
 
Alle medlemmer af HMIF Badminton, såvel som forældre til børne- og 
ungdomsspillere er velkommen. 
 
Vi opfordrer alle der måtte have interesse i badminton til at møde op, idet vi på 
mødet bl.a. vil snakke om badmintonafdelingens aktiviteter og afdelingens 
økonomi og specielt ungdomsafdelingens fortsatte eksistens. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af mødeleder 
2. Afdelingsledelsens beretning og godkendelse 
3. Drøftelse af økonomi/budget (afd. har ikke selvstændigt regnskab)  
4. Behandling af indkomne forslag (kan sendes til nedenn. kontaktperson) 
5. Valg af nye medlemmer og suppleanter i hht. §3 
6. Eventuelt 

 
/Badmintonudvalget 
c/o H C Johannsen 
Svanevej 3, 6100 Haderslev 
hc_johan@mail.tele.dk 
 
 
Kontakten udgives af beboere i Hoptrup Sogn i samarbejde med Hoptrup 
Efterskole. Det trykkes i 1050 eksemplarer og husstandsomdeles i Hoptrup, 
Marstrup, Djernæs, Sønderballe og Kestrup. 
Alle henvendelser vedrørende Kontakten til: Jørn Christensen, Hovslundvej 25, 
telf.:60 63 48 17 el.: kontakten@live.dk 
Næste nummers deadline: 11.06. kl. 12.00. (Næste igen august) 
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 

 
 



Forårshilsen fra Borgerforeningen

Generalforsamling 
Bestyrelsen har konstitueret sig
følgende fordeling af opgaverne

Formand: Henning Nørgaard 
Næstformand: Anne Prahl (Ny)
Kasserer: Tine Fricke (Ny) 
Sekretær: Aage Jørgensen (NY)
Bestyrelsesmedlem: Hans U. Schulz

På generalforsamlingen var der en god 
dialog. Det blev nævnt, at der ger
måtte gives mere information om
bestyrelsen laver. Det vil vi gøre vores 
bedste for at efterleve. 

Referater og beretninger fra 
bestyrelsesmøder og 
generalforsamlinger bliver indenfor kort 
tid gjort tilgængelige på hjemmesiden. 
www.hoptrup.dk. 

 

 

 

 

 

Flagallé for konfirmander 
Søndag d. 28. april er der konfirmation. 
Vi skal selvfølgelig udsmykke byen med 

 

orgerforeningen 

 

Bestyrelsen har konstitueret sig med 
følgende fordeling af opgaverne: 

 
(Ny) 

(NY) 
Hans U. Schulz 

På generalforsamlingen var der en god 
dialog. Det blev nævnt, at der gerne 
måtte gives mere information om, hvad 
bestyrelsen laver. Det vil vi gøre vores 

Referater og beretninger fra 

bliver indenfor kort 
tid gjort tilgængelige på hjemmesiden. 

april er der konfirmation. 
udsmykke byen med  

 

 

 

Flag, som vi plejer. I den forbindelse 
mangler der nogen til at hejse og stryge 
flagene om søndagen. Henvend dig til 
èn fra bestyrelsen,
for at hjælpe. 

Landdistriktsmøde
Tre fra bestyrelsen deltog i et møde 
med Landdistriktsudvalget for 
Haderslev Kommune. Vi blev 
præsenteret for den nye 
landdistriktspolitik
til at hilse på den nye landdistrikts
koordinator, Bitten Jensen.
Vi hørte et inspirerende foredrag af Finn 
Jorsdal, som har været med til at gøre 
Klitmøller og Thy kendt for Cold Hawaii. 
Hans pointe var, at vi skal arbejde med 
de gode ting, vi har i vores lokalområde
og være stolte af det
stedbundne potentialer. Og så skal vi 
lægge store planer for
gøre dem endnu mere attraktiv
stå sammen om at udvikle vores 
lokalområde og gøre det så attraktivt, at 
mange har lyst til at flytte hertil.
Henvend jer med jeres idéer til én fra 
bestyrelsen eller til mig.

Henning Nørgaard.
Mobil: 40965628 
E-mail: henning@hoptrup.net
 

som vi plejer. I den forbindelse 
mangler der nogen til at hejse og stryge 
flagene om søndagen. Henvend dig til 

, hvis du har mulighed 

Landdistriktsmøde 
Tre fra bestyrelsen deltog i et møde 
med Landdistriktsudvalget for 

ommune. Vi blev 
præsenteret for den nye 
landdistriktspolitik, og fik også lejlighed 
til at hilse på den nye landdistrikts-
koordinator, Bitten Jensen. 
Vi hørte et inspirerende foredrag af Finn 
Jorsdal, som har været med til at gøre 

kendt for Cold Hawaii. 
Hans pointe var, at vi skal arbejde med 

vi har i vores lokalområde 
g være stolte af det - altså de 

stedbundne potentialer. Og så skal vi 
lægge store planer for, hvordan vi kan 

endnu mere attraktive. Lad os 
å sammen om at udvikle vores 

lokalområde og gøre det så attraktivt, at 
mange har lyst til at flytte hertil. 
Henvend jer med jeres idéer til én fra 
bestyrelsen eller til mig. 

Henning Nørgaard. 
 

henning@hoptrup.net 



Nyt fra Børnehuset Chilli
 

Nu hvor vi har april er foråret er på 
kunne gå udendørs eks. på legepladsen
er kommet lidt højere på himlen.
Vi er godt i gang med at forberede os til 
gækkebreve, lavet forårsblomster, sået karse, lavet påskekyllinger og m
get mere. 

Oprettelse af forældreråd i hhv. Hoptrup og Marstrup
Forældrebestyrelsen ønsker, at Chilli er et sted, hvor forældre er aktivt 
deltagende i barnets fællesskab i institutionen. For at understøtte dette, 
ønsker Bestyrelsen, at der oprettes et forældreråd i hhv. Hoptrup og Ma
strup afdelingen. Forældrerådene skal i relevant omfang arrangere aktiv
teter for børn og forældre i Børnehuset Chil
 
For at komme i gang inviterer Bestyrelsen til det første arrangement i 
hhv. Hoptrup og Marstrup. 
 
For Hoptrups vedkommende: 
For Marstrups vedkommende: 
 
Der vil blive tændt op for bålet og 
samt de øvrige forældre og børn lave et snobrød.
at der er nogle forældre,
fetten videre. 

Børnehuset Chilli 
foråret er på sin vej. Alle børn og voksne nyder at 

ne gå udendørs eks. på legepladsen, hvor det dufter af forår og solen 
er kommet lidt højere på himlen. 
Vi er godt i gang med at forberede os til påsken. Der er blevet klippet 
gækkebreve, lavet forårsblomster, sået karse, lavet påskekyllinger og m

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oprettelse af forældreråd i hhv. Hoptrup og Marstrup 
Forældrebestyrelsen ønsker, at Chilli er et sted, hvor forældre er aktivt 

nde i barnets fællesskab i institutionen. For at understøtte dette, 
ønsker Bestyrelsen, at der oprettes et forældreråd i hhv. Hoptrup og Ma
strup afdelingen. Forældrerådene skal i relevant omfang arrangere aktiv
teter for børn og forældre i Børnehuset Chilli.  

For at komme i gang inviterer Bestyrelsen til det første arrangement i 
hhv. Hoptrup og Marstrup.  

For Hoptrups vedkommende: Fredag d. 26. april 2019 kl. 15
For Marstrups vedkommende: Fredag d. 3. maj 2019 kl. 15

Der vil blive tændt op for bålet og forældre kan sammen med 
samt de øvrige forældre og børn lave et snobrød. Efterfølgende håber vi, 

, som vil melde sig til forældrerådet og bære st

vej. Alle børn og voksne nyder at 
, hvor det dufter af forår og solen 

påsken. Der er blevet klippet 
gækkebreve, lavet forårsblomster, sået karse, lavet påskekyllinger og me-

Forældrebestyrelsen ønsker, at Chilli er et sted, hvor forældre er aktivt 
nde i barnets fællesskab i institutionen. For at understøtte dette, 

ønsker Bestyrelsen, at der oprettes et forældreråd i hhv. Hoptrup og Mar-
strup afdelingen. Forældrerådene skal i relevant omfang arrangere aktivi-

For at komme i gang inviterer Bestyrelsen til det første arrangement i 

Fredag d. 26. april 2019 kl. 15-16 
Fredag d. 3. maj 2019 kl. 15-16 

kan sammen med sit barn 
Efterfølgende håber vi, 

som vil melde sig til forældrerådet og bære sta-



Ekstraordinært afdelingsmøde i 
HMIF Gymnastik 

Hermed indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde i 
HMIF Gymnastik, hvilket skyldes at udvalget står uden 
formand, og at der generelt er behov for nye kræfter. 
Mødet afholdes tirsdag d. 23. april 2019 
kl. 19.00 i Marstrup Hallen. 

Dagsorden: 
1. Valg af mødeleder.  
2. Valg af nye medlemmer og suppl.  til afdelingsledelsen i hht. § 3. 
3. Eventuelt 

Eventuelle spørgsmål kan stilles til udvalgets nuværende medlemmer. Vi håber 
rigtig meget at mange dukker op, så vi kan få videreført en afdeling i rigtig god 

udvikling.  
Vel mødt.  

 
 

Hjerteforeningen Landsindsamling  
Landsuddeling 

Søndag d. 28. april er der landsindsamling for Hjerteforeningen. 
Hjerteforeningen i vores kommune gør et stort stykke arbejde for 
hjertepatienter i kommunen. 
I forbindelse med landsindsamlingen sidste år var Hoptrup meget fint på 
landkortet, fordi der bl.a. blev indsamlet ved hjælp af HOPTRUP EFTERSKOLE´s 
elever. Det betød, at Hoptrup Efterskole gratis fik installeret en hjertestarter på 
efterskolen. Den er både til glæde for efterskolen og eventuelle hjertepatienter, 
der er til møde på efterskolen eller i nærheden. 
I år håber vi i Hjerteforeningen i vores kommune, at der er mange indsamlere, 
der vil melde sig til at hjælpe med at samle ind. 
Du kan selv gå ind på Hjerteforeningens hjemmeside www.hjerteforeningen.dk 
og tilmelde dig eller henvende dig til undertegnede. 
Hjertelig hilsen på Hjerteforeningens vegne  
Karl Erik Olesen, Djernæsvej 220, 6100 Haderslev, mail: 
keohaderslev@gmail.com eller på tlf. 21216380. 
 
 



NY FORMAND FOR BRUGERRÅDET PÅ LILLEGÅRD 
Finn Hoeck er ny formand på Bruger-
rådet for Lillegård. 

 
Efter generalforsamlingen den 19. 
februar har bestyrelsen konstitueret 
sig og valgt Finn Hoeck som afløser 
for Birthe Sandholdt, der efter mange 
års arbejde for brugerrådet valgte at 
stoppe. Øvrige bestyrelsesposter 
blev: 
Udlejning: Ruth Marek 
Kasserer: Marianne L. Christensen 
Sekretær: Winnie Hoeck 
Bestyrelsesmedlem: Christian Marek. 
Der var mødt 13 personer på general-
forsamlingen, der med Svend Åge 
Bosak som dirigent kom vidt omkring. 
Den afgående formand kunne fortæl-
le om et år, hvor der var kommet nye 
vinduer i gangarealet og ny gulvbe-
lægning i køkken, gang, festlokale og 
den lille stue.  
Det reviderede regnskab blev frem-
lagt  af kassereren, Marianne Løbner 

Christensen. Hun kunne fortælle om 
lidt lavere indkomster end året før og 
lidt større reparationsudgifter. Allige-
vel sluttede året med et lille over-
skud.  
Øvrige valg: 
Suppleanter:  
Birthe Sandholdt og Birgit Vial. 
Revisor: Finn Juhl. 
Under eventuelt var der stor ros til 
den afgående formand, Birthe Sand-
holdt. Bl.a. takkede Anna Lise Damm 
fra Pensionistforeningen for godt 
samarbejde gennem tiden. 
Bestyrelsen vil undersøge, om man 
igen kan få gang i værkstedet med 
div. værktøjer og drejemaskine. Det 
er ok fra kommunens side, dog på 
eget ansvar. Chr. Marek vil undersø-
ge, om der er interesse for sagen. 
 

SLIVSØ KROLF 
Krolfbanen er nu færdigrenoveret, 
og der er lavet en bane mere med 
ekstra udfordringer. 
Den 15. maj er vi inviteret til Starup. 
Det nøjagtige tidspunkt bliver meldt 
ud senere; men mød op til en hygge-
lig dag. 
Den 25. maj laver Anne Prahl og Bor-
gerforeningen en familiedag. Læs om 
dette andetsteds i Kontakten. Vi har 
lovet at bidrage med krolfspil. Her 
bliver I også nærmere orienteret se-
nere; men reserver dagen og mød op 
til en god gang krolf. 
 



 

KIRKEKONTAKT  
    HOPTRUP SOGN 
 
         
 

                                APRIL - MAJ 
 
Søndag den 7. april kl. 10.30, Mariæ Bebudelsesdag. 
Højmesse med klaver, ved Poul Martin Langdahl. 
 
Søndag den 14. april kl. 10.30, Palmesøndag. 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
 
Torsdag den 18. april kl. 18.00, Skærtorsdag.  
En anderledes gudstjeneste, hvor vi sidder ved borde i kirken og der spises et 
måltid mad under gudstjenesten. Måltidet består af salat, brød, lammekød og 
dertil drikker vi vin og vand. Gudstjenesten skifter i tempo og stemning mellem det 
højtidelige over til det daglige. Der er ingen tilmelding.  
 
Fredag den 19. april kl. 10.30, Langfredag. 
Højmesse uden nadver ved Poul Martin Langdahl. 
 
Søndag den 21. april kl. 10.30, Påskedag. 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
 
Mandag den 22. april kl. 14.00, 2. påskedag.  
Fælles provsti gudstjeneste i Haderslev Domkirke. 
 
Torsdag den 25. april kl. 17.00: Spaghettigudstjeneste. 
Vi mødes i kirken til en kort børnegudstjeneste med fortælling, sang, leg og bøn. 
Bagefter spiser vi sammen i Kirkehuset. Voksne kr. 25,- børn gratis.  
Tilmelding til spisning: Poul Martin på SMS: 5116 8656. 
 
Søndag den 28. april kl. 10.30, Konfirmation.  
Se konfirmandernes navne nedenfor. 
 



Søndag den 5. maj kl. 10.30, 2. søndag efter påske. 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
 
Søndag den 12. maj kl. 10.30, 3. søndag efter påske. 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
 
Fredag den 17. maj kl. 10.30, Store bededag. 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
 
Søndag den 19. maj kl. 10.30, 4. søndag efter påske. 
Højmesse med klaver, ved Poul Martin Langdahl. 
 
Torsdag den 23. maj: UDFLUGT. Se omtale nedenfor.  
 
Søndag den 26. maj kl. 10.30, 5. søndag efter påske. 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
 
Torsdag den 30. maj kl. 10.30, Kristi himmelfarts dag. 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
 
Søndag den 2. juni kl. 19.00, 6. søndag efter påske.  
Klavergudstjeneste ved Poul Martin Langdahl.  
 
Søndag den 9. juni kl.10.30, Pinsedag. 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
 
Mandag den 10. juni kl. 11.00, 2. pinsedag.  
Fælles provsti friluftsgudstjeneste i bispehaven 
I år holdes 2. pinsedagsgudstjenesten i biskoppens smukke have, som ligger lige 
ned til Haderslev dam, bag bispegården på Ribelandevej 37 i Haderslev.  
Det er biskop Marianne Christiansen, der vil være prædikant ved gudstjenesten, og 
musikken står en kvintet fra SMUK for sammen med Haderslev Lærerkor.   
Der bliver sat bænke op i haven, men det kan også være en god ide at tage et 
tæppe med, da der ikke vil være siddepladser til alle. Der vil være mulighed for at 
købe kaffe og kage, is, vand m.m. efter gudstjenesten, og man er også velkommen 
til at medbringe madkurv og spise sin frokost i haven.  
Der er begrænset parkering ved bispegården, og derfor henvises til byens 
omkringliggende parkeringspladser.  
 



ØVRIGE TING I KIRKENS KALENDER: 
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. Fælles sommerafslutning er torsdag den 20. juni. 
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 9. maj kl. 18.  

_________________  

 

FOREDRAG PÅ STORSKÆRM I KIRKEHUSET 
Direkte streamet  
fra Aarhus Universitet 
Tirsdag den 9. april 
kl. 19.00-21.00 
Kræft er en sygdom, hvor unormale celler 
deler sig uden kontrol. Hver tredje dansker 
får kræft, og langt de fleste af os får derfor 
kræft tæt ind på livet – enten selv som 
patient eller som nær pårørende. Kræft er 
en alvorlig sygdom, men moderne 
behandling med kirurgi, stråler og medicin 
betyder, at seks ud af ti kræftpatienter 
overlever kræft i mindst fem år.  
Ved tærsklen til det 20. århundrede stod Marie Curie og Wilhelm Röntgen bag de 
store videnskabelige gennembrud inden for radioaktiv stråling og røntgenstråling. 
Mens disse ioniserende stråler er kendt som skadelige for vores helbred, kommer 
deres opdagelser os til gavn i dag, da de samme stråler kan rettes mod kræftceller 
og helbrede kræft. Kari Tanderup, som er fysiker, vil i foredraget fortælle om den 
fysik, der ligger til grund for at strålerne kan være nyttige til behandling af kræft. 
Forskningen giver os løbende ny viden om strålernes virkning på kræft og på vores 
krop, og du vil høre, hvordan forskerne til stadighed udvikler teknologier til at gøre 



stråler mere fokuserede, så flere patienter kan helbredes samtidig med, at byrden 
af bivirkninger mindskes. Du vil også høre om nyeste skud på stammen; den store, 
nye danske accelerator, som fra 2019 vil tilbyde en række danske kræftpatienter 
avanceret og mere skånsom strålebehandling med partikelterapi.  

 

Foredragene starter kl. 19.00. Derfor er det en god idé at møde op senest 18.45 
Der kan købes forfriskninger i pausen. Det er gratis at deltage.  
Udvalget består af: Karen Prahl fru.prahl@hotmail.com , Erik Henningsen 
erikhenningsen@me.com  , Mogens L. Lindved  mogens@lindved.dk 

_________________  

 

FILMAFTEN 
Onsdag den  
10. april kl. 19 
vises filmen Niceville  
i Kirkehuset.  
I Læsecaféen har de læst bogen 
bag filmen: Bogen hedder ”The 
Help” og er skrevet af Kathryn Stockett. Historien foregår I Mississippi i 1960'erne 
og handler om den unge pige, Skeeter, der vender hjem efter at have været på 
universitetet. Hun er fast besluttet på at blive forfatter, og da hun begynder at 
interviewe de sorte kvinder, der har brugt hele deres liv på at tjene hvide familier, 
vender hun op og ned på livet i byen. Undervejs bliver nye venskaber smedet og et 
nyt søsterskab opstår, men ikke alle i byen håndterer den nye situation lige godt. 
Alle er velkommen! Medbring selv evt. ’filmguf’. 

_________________  

 
STAUDEKLUB  

 
Fredag den 26. april begynder staudeklubben igen.  
Vi mødes ved staudebedet og ser efter liv i blomsterne. 
Der skal nok luges lidt og måske plantes nyt.  
Bagefter drikker vi en kop kaffe, inde eller ude, alt efter de 
vejrlige forhold. 

 

mailto:erikhenningsen@me.com
mailto:mogens@lindved.dk


SANGAFTEN 
Onsdag den 1. maj kl. 19.00 
Det er blevet forår, og Lone indleder aftenen med nogle udvalgte sange og knytter 
nogle ord til disse. Efter kaffepausen er der, traditionen tro, ”ønskekoncert”, hvor 
alle kan ønske sange fra Højskolesangbogen.  
Aftenen bliver ledet af Lone Skovgaard. 
Alle er velkomne!  Kaffe/te og kage kr. 20,- 

_________________  

 

”NÆSTE – KAFFE” 
 
Der er ”næste-kaffe” i Kirkehusets 
café torsdag den 2. maj kl. 14.00, 
Her er alle velkommen til at kigge 
forbi i caféen.  
Her er mulighed for en hyggelig 
snak, præsten giver kaffen!  
Har du spørgsmål,  
så ring til Poul Martin 7457 5310. 

_________________ 

 
 
FÆLLESSPISNING I HOPTRUP KIRKEHUS 
Torsdag den 9. maj kl. 18.00 
Alle er velkommen til at være med.  
 
Af hensyn til mad og pladser er tilmelding nødvendig.  
Tilmeld dig senest den 3. maj hos enten:  
Else og Benne Clausen tlf: 26295948, eller:  
Mona og Johan Kulmbach tlf: 50520486. 
 
Hvis du har brug for kørelejlighed kan du oplyse det ved tilmeldingen.  
 
Måltidet er gratis for børn mellem 0-3 år,  
for børn mellem 3-12 år koster det kr. 25,- og for voksne kr. 50,-                        

 



Sogneaften med Matador - i ord og toner 
Onsdag den 15. maj kl. 19.00 
Vi inviterer til en aften i 
Matador-tidens tegn, hvor vi 
får besøg af musikduoen Toner 
af Guld. Toner af Guld guider 
os på en musikalsk tidsrejse i 
Matador-årene fra 1929-1947, 
hvor genrerne er bredt 
repræsenteret med alt fra 
operette til revyviser og jazz. 
Numrene bindes sammen af 
små fortællinger om TV-
succesen, musikken og 
perioden, og de integrerede fællessange afrundes på festlig vis af Konsulinde 
Holms sølvbryllupspoesi på ”Sølvstænk i det gyldne hår”. 
Aftenen er gratis, der betales 20, for kaffe m.m. 

_________________ 
UDFLUGT  
Torsdag den 23. maj  
kl. 12.30 – ca.17.30 
Det er ikke alle aftaler, der er helt på plads 
endnu, men hvis alt går efter planen tager vi 
til Zeppeliner Museet i Tønder og bagefter 
besøger vi Johan Kulmbach på Tønder produktionsskole, hvor vi skal have Sdr. Jysk 
kaffebord.  
Planen er med forbehold for ændringer, hvis der kommer noget i vejen. Så det er 
vigtigt at du tilmelder dig, så der er mulighed for at give information om 
ændringer.  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  

Hvis du står på ruten og vinker, vil vi tage dig med også.  
Udflugten koster kr. 150,- som betales i bussen.  
Tilmelding:  Ring til Poul Martin og tilmeld dig.  
Tlf.: 7457 5310 eller på sms 51168656 eller mail: PMLA@KM.DK

mailto:PMLA@KM.DK


 



KONFIRMATION søndag den 28. april. 
Ved konfirmationen den 28. april planlægges det at konfirmere følgende sytten 
håbefulde konfirmander. Listen er alfabetisk efter adresse: 
Navn:  Nadja Nottelmann, Adresse:  Diernæsvej 5 
 Oliver Kyhl Pedersen,  Diernæsvej 30 
 Jeppe Holst Hansen,  Hestehaven 34 
 Mads Peter Eriksen Hansen,  Hoptrup Hovedgade 10 
 Anders Prahl Nissen,  Hoptrup Hovedgade 15B 
 Christoffer Andresen,  Hoptrup Hovedgade 35C  
 Dennis Frøjk Nissen Hoptrup Næsvej 10 
 Christoffer Bosak,  Hoptrup Vandkær 45 
 Magnus Bjerregaard,  Kløvervej 94 4.th. 
 Sofie Boysen Ebsen,  Lysmosen 9 
 Mette Andersen Paulsen,  Lysmosen 24 
 Simon Marek Storbank,  Marstrup Kirkevej 73 
 Joachim Jørgensen,  Pamhulevej 73 
 Mikkel Aistrup Dalgaard Hansen,  Skydsbjerg 4 
 Frederik Lindblad Hansen,  Søtoften 4 
 Karoline Vilrich Friis,  Søvang 9, 6100 
 Erik Lithen Worm-Nielsen,  Søvang 12 
 

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


NU MÅLES STØJEN FRA F
Er du spændt på, hvordan lyden af et F
selv og vil du måske også gerne 
videregive dine oplevelser af den?
Så får du muligheden, når forsvaret i 
uge 21 flyver prøveflyvninger i 
området, med fly lånt fra det norske 
forsvar.  
Tidspunkterne for flyvningerne er 
endnu ikke fastlagte, men kig ind på 
hjemmesiden F-35iluften.dk og hold 
dig opdateret med de nyeste 
oplysninger om flyvningerne. 
Der vil også komme mulighed for at tilmelde sig undersøgelsen af 
borgeroplevelserne via hjemmesiden. Forsvaret opstiller mikrofoner i området
der skal analysere på støjen fra F
tilsvarende flyvninger med F
målestation, der placeres i Marstrup. Der er desuden en i Vedsted.
Der holdes borgermøde igen 11. april 2019, kl. 19:00 i Vojens Hallerne. 
Bliv klogere på det hele: Klik ind på 
(Kilde: F-35iluften.dk) 
 

 
 

NU MÅLES STØJEN FRA F-35 KAMPFLYENE
Er du spændt på, hvordan lyden af et F-35 kampfly føles for dig, hjemme hos dig 
selv og vil du måske også gerne 
videregive dine oplevelser af den? 
Så får du muligheden, når forsvaret i 
uge 21 flyver prøveflyvninger i 
området, med fly lånt fra det norske 

for flyvningerne er 
endnu ikke fastlagte, men kig ind på 

35iluften.dk og hold 
med de nyeste 

ninger om flyvningerne.  
Der vil også komme mulighed for at tilmelde sig undersøgelsen af 
borgeroplevelserne via hjemmesiden. Forsvaret opstiller mikrofoner i området
der skal analysere på støjen fra F-35’erne og sammenligne den med lyden fra 

flyvninger med F-16. I Kontaktens udgivelsesområde er der 
i Marstrup. Der er desuden en i Vedsted.

Der holdes borgermøde igen 11. april 2019, kl. 19:00 i Vojens Hallerne. 
Bliv klogere på det hele: Klik ind på www.F-35iluften.dk 

35 KAMPFLYENE 

føles for dig, hjemme hos dig 

Der vil også komme mulighed for at tilmelde sig undersøgelsen af 
borgeroplevelserne via hjemmesiden. Forsvaret opstiller mikrofoner i området, 

35’erne og sammenligne den med lyden fra 
16. I Kontaktens udgivelsesområde er der (kun) én 

i Marstrup. Der er desuden en i Vedsted.  
Der holdes borgermøde igen 11. april 2019, kl. 19:00 i Vojens Hallerne.  



Hoptrup Sogns Lokalhistoriske Forening 
arrangerer et besøg på Sønderjysk 

Skolemuseum og Dansk Klokkemuseum. 
Farrisvej 10 - 12, Lerte, 6560  Sommersted. 

Den 27-maj-2019 kl. 19.00 

      

 
Rundvisning på Skole- og Klokkemuseet 

ved Karl Erik Olesen. 

Bagefter vil der blive serveret kaffe og kage. 
 

Pris kr. 50,00 per person. Tilmelding senest den 23. maj 2019 

Alle er velkomne. Tilmelding kan ske til en af følgende: 

 

 

 

Med venlig hilsen  
Hoptrup Sogns Lokalhistoriske Forening 

Jens Knudsen 
Mob: 42197752 

Jørgen Hasberg 
Mob: 41417886 

Morten Busk 
Mob: 30315674 

Finn Ruwald Juhl 
Mob: 21405935 

 
Mail: lokalhistoriehoptrup@gmail.com 



STOR HÆDER TIL KARIN 
Den 29. marts blev der afholdt Award-fest for Talent og Frivillighed i 
Haderslev Kommune. 
Festen blev afholdt i Haderslev Idrætscenter med deltagelse af 16 per-
soner fra Hoptrup Marstrup IF (bestyrelsesmedlemmer og ledere). 
Bestyrelsen i HMIF havde indstillet vores formand Karin Sand Hansen til "Årets foreningsle-
der" og Karin blev nomineret sammen med 8 andre fra foreningslivet i Haderslev Kommune. 
Indstillingen og nomineringen af Karin til "Årets foreningsleder" var således medvirkende til 
at Karin ved Award-festen blev kåret som "Årets foreningsleder 2018" i Haderslev Kommu-
ne, og det kan både Karin og HMIF være meget stolte af. 
Et stort tillykke til Karin skal lyde fra hele bestyrelsen i HMIF. 

Nedenstående er ordene fra bestyrelsens indstilling: 
”Karin har igennem rigtig mange år været en del af 
bestyrelsen i HMIF og desuden de seneste år været 
formand for HMIF. Hun er en formand, der altid går 
forrest. Umiddelbart tror vi, det første hun tænker på 
er HMIF, når hun vågner om morgenen.  
Karin er foreningens "mor", formand, igangsætter, 
instruktør, mødeleder, cafeteriechef, rengøringskone 
og "alt mulig dame". 
Der er sket rigtig mange nye tiltag i klubben på bag-
grund af medlemmernes engagement - som en afledt 
effekt af formandens store engagement. Karin har 
holdt mange møder med kommunen omkring en 
eventuelt overtagelse af den gamle skole i Marstrup - 
her er hun heller ikke bange for at fremføre klubbens 
mening om tingene. Samarbejdet med skolen er også 
noget som Karin står for i forhold til at vise de helt 
små elever hvad HMIF kan tilbyde. Karin var også en 

af personerne der tog den nyoprettede seniorafdeling til sig og var med til at starte den op. I 
Karins tid som bestyrelsesmedlem og formand i HMIF er følgende sportsgrene blevet en rea-
litet: Mountainbike, Løb, Kajak, Rulleski, Floorball, PowerPuls og Play, Yoga og Seniorsport. 
Derudover var Karin bl.a. også med til at HMIF blev en del af Projekt Kræftramte mænd 
sammen med Haderslev Kommune. Et andet projekt, som bestyrelsen og Karin også bræn-
der for i HMIF, er at få lavet et motionscenter til byernes borgere. 
Når der skal bruges frivillige hjælpere til Kløften Festival og serveringsopgaver for at tjene 
penge til HMIF - så er Karin igen - igen en af de frivillige der altid påtager sig en af de største 
opgaver.  Vi tror ikke på, at der findes nogen foreningsleder, der har formået at have så 
mange forskellige kasketter på igennem de seneste par år - også fordi HMIF jo spreder sig 
over så mange forskellige sportsgrene og aktiviteter. 
Vi indstiller med glæde Karin som årets foreningsleder - udelukkende fordi HUN ER DET!” 
Bestyrelsen for Hoptrup Marstrup Idrætsforening. 



NYT FRA HMIF
Efter aflysning af generalforsamlingen i februar mdr., pga. sy
dom, fik vi den 13. marts afviklet HMIF’s generalforsamling. Trods 
aflysningen af først generalforsamling, var der en god opbak
fra foreningens medlemmer. Alle pladser blev besat 
formanden og 1. suppleant og ny medlem og suppleant blev valgt. Konstitueri
gen/valg af næstformand til forretningsudvalget vil ske på næste bestyrelsesm
de den 03. april. Bestyrelsen be
Formand – Karin Sand Hansen/Kasserer 
sen/Medlem – John Henriksen/Medlem 
ningsen/Suppleant – Allan Nilsen.
Fra foreningens side skal der lyde en stor tak til alle fremmø
opbakning og ikke mindst alle de gode forslag, der kom frem i løbet af aftenen 
forslag som bestyrelsen vil tage med i den videre udvikling af HMIF i 2019. 
At der er stor interesse for HMIF kan ses i vores medlemstal, som i 2018 nåede 
over 700 og ikke mindst til forårsopvisningen i marts mdr. Gæsterne blev godt 
underholdt, af vores egne hold samt af gæsteholdene fra Ladelund efterskole og 
Vilstrups unge piger. Stor tak til gymnastikafdelingen for en fantastisk eftermi
dag i Marstrup hallen. 
I april mdr. er der 2 ekstraordinært afdelingsmøder i HMIF. Det er både vores 
Gymnastikafdeling og Badmintonafdeling, der søger nye kræfter. Jeg håber, at 
afdelingerne vil få samme gode opbakning som til generalforsamlingen. Er du pt. 
ikke medlem af afdelingerne, men har lyst til at være med til at drive og udvikle 
afdelingerne, er det bare med at møde op 
eller badmintonspiller for at være en del af bestyrelsen, der er altid noget man 
kan bidrage med og jo flere der e
bliver det, at lede en afdeling. 
Et nyt studie blandt 14.000 skandinaver viser, at er du engageret i frivilligt arbe
de, har du dobbelt så stor chance for mentalt at have det så godt som overhov
det muligt. Se det var jo en rigtig god begrundelse for at engagere sig som frivillig 
i HMIF. Udover den mentale sundhedseffekt, er du samtidig med til at gøre vores 
lokalområde til et fantastisk sted at bo og vokse op i. Et aktivt foreningsliv er bla. 
med til at tiltrække nye borgere til området.
Bliv en del af HMIF ved f.eks. at møde op til ovennævnte afdelingsmøder, eller til 
en af de mange aktiviteter som vi tilbyder. Du kan holde dig opdateret ved at s
nes godt om vores Facebook side eller ved at besøge vores hjemm
WWW.hmif.dk  
Formand, Karin Sand Hansen
 

NYT FRA HMIF 
Efter aflysning af generalforsamlingen i februar mdr., pga. sy
dom, fik vi den 13. marts afviklet HMIF’s generalforsamling. Trods 
aflysningen af først generalforsamling, var der en god opbak
fra foreningens medlemmer. Alle pladser blev besat – genvalg

suppleant og ny medlem og suppleant blev valgt. Konstitueri
gen/valg af næstformand til forretningsudvalget vil ske på næste bestyrelsesm
de den 03. april. Bestyrelsen består i dag af: 

Karin Sand Hansen/Kasserer – Jane Hingkjær/Medlem 
John Henriksen/Medlem – Michael Jelling/Suppleant 

Allan Nilsen. 
Fra foreningens side skal der lyde en stor tak til alle fremmø
opbakning og ikke mindst alle de gode forslag, der kom frem i løbet af aftenen 
forslag som bestyrelsen vil tage med i den videre udvikling af HMIF i 2019. 
At der er stor interesse for HMIF kan ses i vores medlemstal, som i 2018 nåede 
over 700 og ikke mindst til forårsopvisningen i marts mdr. Gæsterne blev godt 
underholdt, af vores egne hold samt af gæsteholdene fra Ladelund efterskole og 
Vilstrups unge piger. Stor tak til gymnastikafdelingen for en fantastisk eftermi

I april mdr. er der 2 ekstraordinært afdelingsmøder i HMIF. Det er både vores 
Gymnastikafdeling og Badmintonafdeling, der søger nye kræfter. Jeg håber, at 
afdelingerne vil få samme gode opbakning som til generalforsamlingen. Er du pt. 

fdelingerne, men har lyst til at være med til at drive og udvikle 
afdelingerne, er det bare med at møde op – man behøver ikke at være gymnast 
eller badmintonspiller for at være en del af bestyrelsen, der er altid noget man 
kan bidrage med og jo flere der er til at dele opgaverne, jo nemmere og sjovere 
bliver det, at lede en afdeling.  
Et nyt studie blandt 14.000 skandinaver viser, at er du engageret i frivilligt arbe
de, har du dobbelt så stor chance for mentalt at have det så godt som overhov

e det var jo en rigtig god begrundelse for at engagere sig som frivillig 
i HMIF. Udover den mentale sundhedseffekt, er du samtidig med til at gøre vores 
lokalområde til et fantastisk sted at bo og vokse op i. Et aktivt foreningsliv er bla. 

ække nye borgere til området. 
Bliv en del af HMIF ved f.eks. at møde op til ovennævnte afdelingsmøder, eller til 
en af de mange aktiviteter som vi tilbyder. Du kan holde dig opdateret ved at s
nes godt om vores Facebook side eller ved at besøge vores hjemm

Karin Sand Hansen, Tlf. 26 79 50 73 / mail. karinsandhansen@live.dk

Efter aflysning af generalforsamlingen i februar mdr., pga. syg-
dom, fik vi den 13. marts afviklet HMIF’s generalforsamling. Trods 
aflysningen af først generalforsamling, var der en god opbakning 

genvalg til 
suppleant og ny medlem og suppleant blev valgt. Konstituerin-

gen/valg af næstformand til forretningsudvalget vil ske på næste bestyrelsesmø-

Jane Hingkjær/Medlem – Søren Knud-
Michael Jelling/Suppleant – Erik Hen-

Fra foreningens side skal der lyde en stor tak til alle fremmødte. Tak for jeres 
opbakning og ikke mindst alle de gode forslag, der kom frem i løbet af aftenen – 
forslag som bestyrelsen vil tage med i den videre udvikling af HMIF i 2019.  
At der er stor interesse for HMIF kan ses i vores medlemstal, som i 2018 nåede 
over 700 og ikke mindst til forårsopvisningen i marts mdr. Gæsterne blev godt 
underholdt, af vores egne hold samt af gæsteholdene fra Ladelund efterskole og 
Vilstrups unge piger. Stor tak til gymnastikafdelingen for en fantastisk eftermid-

I april mdr. er der 2 ekstraordinært afdelingsmøder i HMIF. Det er både vores 
Gymnastikafdeling og Badmintonafdeling, der søger nye kræfter. Jeg håber, at 
afdelingerne vil få samme gode opbakning som til generalforsamlingen. Er du pt. 

fdelingerne, men har lyst til at være med til at drive og udvikle 
man behøver ikke at være gymnast 

eller badmintonspiller for at være en del af bestyrelsen, der er altid noget man 
r til at dele opgaverne, jo nemmere og sjovere 

Et nyt studie blandt 14.000 skandinaver viser, at er du engageret i frivilligt arbej-
de, har du dobbelt så stor chance for mentalt at have det så godt som overhove-

e det var jo en rigtig god begrundelse for at engagere sig som frivillig 
i HMIF. Udover den mentale sundhedseffekt, er du samtidig med til at gøre vores 
lokalområde til et fantastisk sted at bo og vokse op i. Et aktivt foreningsliv er bla. 

Bliv en del af HMIF ved f.eks. at møde op til ovennævnte afdelingsmøder, eller til 
en af de mange aktiviteter som vi tilbyder. Du kan holde dig opdateret ved at sy-
nes godt om vores Facebook side eller ved at besøge vores hjemmeside. 

karinsandhansen@live.dk  



Fastelavn er mit navn, bol-
ler vil jeg have… 

Torsdag den 7. marts holdt SFO og elevrådet 
fastelavnsfest med tøndeslagning, catwalk og 
konkurrencer. Eftermiddagen var for børneu-
niverset 0.-3. klasse, og efter de forskellige 
indslag var der fastelavnsboller og saft i fælles-
rummet. 
Kl. 17.00 var det junioruniversets tur til at fe-
ste. Her var der også tøndeslagning, catwalk 
og konkurrencer. Fastelavnsbollerne var nu udskiftet med pitabrød og små piz-
zaer. 
Catwalken var et nyt indslag i fastelavnsfesten, som bragte stor glæde og megen 

latter. Det var frivil-
ligt for børnene at 
deltage i catwalken, 
men rigtig mange 
valgte at tage imod 
tilbuddet, da konfe-
rencieren forstod at 
gøre det meget ly-
stigt med sine sjove 
kommentarer.  
Elevrådet har i år 

været meget involveret i planlægningen, og har påtaget sig mange opgaver både 
med hensyn til forberedelse og afvikling.  Det var bl.a. to elevrådsrepræsentan-
ter, der bød velkommen til junioruniversets fest. 
GODT GÅET til det store elevråd. 
 

Kontakten år 9. 
Udvalget bag Kontakten vil gerne orientere om, hvordan det går med bladet. 
Det drejer sig om alt lige fra stoffet til bladet, distribution og økonomi. Det sker 

torsdag den 23. maj kl. 19.00 
i ”krostuen” på Hoptrup Efterskole. Det hele tager ca. en halv time. 
Alle er velkomne. 
Udvalget (Kirsten Heissel, Erik Petersen, Bent Kristensen, Jørn Christensen) 
 



Årets store afslutningsshow og skolens generalforsamling
 
I denne udgave af Kontakten, vil vi fra e
terskolen mest af alt gøre opmærksom på 
2 arrangementer. 
The Final 13 
Under overskriften ”The Final 13” læg
vi fra land med et forrygende show, der 
indeholder alle de sceniske discipliner vi til 
daglig arbejder med. På ÉN aften samler vi 
det bedste fra DANS, MUSIK, MUSICAL og 
TEATER på den store scene på Harmonien i 
Haderslev. Vores SCENETEKNIKLINJE
for den gode lyd og noget flot lys.
”The Final 13” er vores nuværende elevers 
sidste store forestilling. De har på mange 
måder selv bidraget til indholdet og er m
re end klar til at underholde publikum. 
Showet spiller kun 2 gange på Harmonien 
– nemlig tirsdag den 16. april kl. 19.00 og 
onsdag den 17. april kl. 15.00. Gratis bille
ter bookes på skolen hjemmeside 
www.hoptrupefterskole.dk.  
Generalforsamling 
Også i den selvejende undervisningsinst
tution Hoptrup Efterskole skal der hvert år 
holdes generalforsamling – og det gør vi 
tirsdag den 23. april kl. 19.00 i skolens f
redragssal. Generalforsamlingens dagso
den er angivet i skolens vedtægter, som 
kan læses på skolens hjemmeside 

           

       STAFET SØNDERJYLLAND RUNDT
Bliv klar til ”Stafet Sønderjylland rundt” i 2020 
foreningen. Det foregår i maj måned og alle kan deltage, hvis du er medlem af en 
DGI løbeklub. 
De Sønderjyske byer er desuden på skift vært for forskellige arrangementer i denne 
måned.  
Mød op til løb. Det foregår hver tir
kan være med. Vi starter med fælles opvarmning og aftaler derefter løberute.
Har du spørgsmål, kan du kontakte Søren 40132225 eller Helle 20598859

Årets store afslutningsshow og skolens generalforsamling

I denne udgave af Kontakten, vil vi fra ef-
terskolen mest af alt gøre opmærksom på 

Under overskriften ”The Final 13” lægger 
vi fra land med et forrygende show, der 
indeholder alle de sceniske discipliner vi til 
daglig arbejder med. På ÉN aften samler vi 

DANS, MUSIK, MUSICAL og 
på den store scene på Harmonien i 

SCENETEKNIKLINJE sørger 
or den gode lyd og noget flot lys. 

”The Final 13” er vores nuværende elevers 
sidste store forestilling. De har på mange 
måder selv bidraget til indholdet og er me-
re end klar til at underholde publikum.  
Showet spiller kun 2 gange på Harmonien 

dag den 16. april kl. 19.00 og 
onsdag den 17. april kl. 15.00. Gratis billet-
ter bookes på skolen hjemmeside 

Også i den selvejende undervisningsinsti-
tution Hoptrup Efterskole skal der hvert år 

og det gør vi 
tirsdag den 23. april kl. 19.00 i skolens fo-

Generalforsamlingens dagsor-
den er angivet i skolens vedtægter, som 
kan læses på skolens hjemmeside 

www.hoptrupefterskole.dk
om” og derefter ”Officiel Info”.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at 
vi jo gerne vil have en masse gæster til v
res generalforsamling og jeg håber, at der 
også blandt Kontaktens læsere er nogle, 
der vil vise deres generelle opbakning til 
Hoptrup Efterskole ved at deltage i gen
ralforsamling. 
Skolekreds 
Samtidig vil jeg også slå et slag for vores 
skolekreds.  Som medlem af skolekredsen 
tilkendegiver man, at 
kring Hoptrup Efterskole. Det koster 75 kr. 
om året at være medlem. 
pligtet på skolens daglige drift på nog
måde. Den sørger bestyrelsen og forsta
deren for, kører som den skal. 
På generalforsamlingen er det skolekr
dens medlemmer der har stemmeret. 
Medlemskab af skolekredsen ka
umiddelbart forud for generalforsamlingen 
eller ved henvendelse på skolen
74 57 10 14. 
Vel mødt til både ”The Final 13” på Ha
monien og til generalforsamlingen her på 
skolen. 
Ken Petersen, forstander

STAFET SØNDERJYLLAND RUNDT
Bliv klar til ”Stafet Sønderjylland rundt” i 2020 i forbindelse med 100 året for ge
foreningen. Det foregår i maj måned og alle kan deltage, hvis du er medlem af en 

De Sønderjyske byer er desuden på skift vært for forskellige arrangementer i denne 

Mød op til løb. Det foregår hver tirsdag og torsdag kl. 18.00  fra Marstruphallen. Alle 
kan være med. Vi starter med fælles opvarmning og aftaler derefter løberute.
Har du spørgsmål, kan du kontakte Søren 40132225 eller Helle 20598859

Årets store afslutningsshow og skolens generalforsamling 

www.hoptrupefterskole.dk – vælg ”Alt 
om” og derefter ”Officiel Info”. 

ikke være nogen hemmelighed, at 
vi jo gerne vil have en masse gæster til vo-
res generalforsamling og jeg håber, at der 
også blandt Kontaktens læsere er nogle, 
der vil vise deres generelle opbakning til 
Hoptrup Efterskole ved at deltage i gene-

Samtidig vil jeg også slå et slag for vores 
Som medlem af skolekredsen 

, at man støtter op om-
kring Hoptrup Efterskole. Det koster 75 kr. 

at være medlem. Man er ikke for-
pligtet på skolens daglige drift på nogen 
måde. Den sørger bestyrelsen og forstan-
deren for, kører som den skal.  
På generalforsamlingen er det skolekre-
dens medlemmer der har stemmeret. 
Medlemskab af skolekredsen kan opnås 
umiddelbart forud for generalforsamlingen 
eller ved henvendelse på skolens kontor på 

Vel mødt til både ”The Final 13” på Har-
monien og til generalforsamlingen her på 

Ken Petersen, forstander

STAFET SØNDERJYLLAND RUNDT 
i forbindelse med 100 året for gen-

foreningen. Det foregår i maj måned og alle kan deltage, hvis du er medlem af en 

De Sønderjyske byer er desuden på skift vært for forskellige arrangementer i denne 

fra Marstruphallen. Alle 
kan være med. Vi starter med fælles opvarmning og aftaler derefter løberute. 
Har du spørgsmål, kan du kontakte Søren 40132225 eller Helle 20598859 



MIKKIS SPALTE 

 
I brandværnet har vi været af sted 4 
gange. 5. marts: Øsbygade 55 Øsby. 
Ass. til Falck med tankvogn. 6. marts: 
Kærsmindevej 7, Marstrup. Skor-
stenbrand. 24. marts: Hoptrup Ho-
vedgade 69. Forurening efter bil-
uheld, kørte hen over helleanlæg, 
bundkar læk, opsamling af motorolie. 
31. marts: Helsehjemmet, Havvej 73. 
Alarm lød, drukneulykke, personen 
var reddet, da vi ankom. Vores faste-
lavnsfest gik meget godt. Der var 25 
børn som fik katten slået af tønden. 
Vi havde et par hyggelige timer. 
I vandværket har vi haft generalfor-
samling. Formanden kunne oplyse, at 
der er kommet et nyt program med 
at tage vandprøver, og det er 5 ste-
der. Vi har et godt samarbejde med 
kommunen, det er ikke aktuelt at 
kommunen overtager vores vand-
værk. Vi arbejder videre med planer 
om at bygge et nyt værk oppe ved 
Skovbyvej. 
I klubben Madlavning For Finere 
Mænd har vi haft afslutning med vo-
re damer, og det lykkedes at få en 3 
retters menu sammensat. Vi var nog-

le stykker, der mente at hvidløgene 
havde været på tilbud, da der var 
hvidløg i det meste, dog ikke citron-
fromagen. Vi har 2 dommere til at 
give kokkehuer, men Karsten Lov og 
Uorden meldte afbud, så Jakob Sire-
ne måtte klare at dele diplomer ud, 
og det gik godt, for i år er der ingen 
under 10 kokkehuer. Vi fik en masse 
klog snak og et par Irske kaffe, og vi 
sluttede omkring 2 tiden, er klar til 
en ny sæson.  
Hilsen, Mikki 
- 

Borgerforeningen for Hop-
trup og Omegn: 
Betaling af medlemskontingent for 
2019/20 
”Foreningens formål er at varetage 
borgernes interesser, skabe vækst og 
øge sammenholdet gennem arran-
gementer og aktiviteter. ” 
Kontingentet er:  120 kr. pr husstand, 
og 60 kr. for enkeltpersoner. 
Via bank:  Konto nr. 9892-
3060877792 eller Via MobilePay nr. 
56756 
Oplys altid navn og adresse ved beta-
ling. 
Tak for deltagelse i det forløbne års 
arrangementer og projekter. 
Med venlig hilsen bestyrelsen. 
V/ Henning Nørgaard 
 
 
 
 
 
 



DET SKER 
April 

03.  Pensionistforeningen: Forårsfest kl. 12.30 
09.  Når fysikkens stråler helbreder 19-21 (se kirkekontakten) 
10.  Onsdagsklubben: Lottospil 
17.  Onsdagsklubben: Hyggeeftermiddag 
23.  Ekstraordinært afdelingsmøde HMIF Badminton 19.00 
24.  Ekstraordinært afdelingsmøde HMIF Gymnastik 19.00 
24.  Onsdagsklubben: Billeder og musik med Thorkild Sørensen 
26.  Chilli hoptrup: Møde for forælædre 15 – 16 
        Maj    
01.  Onsdagsklubben: Jens Chr. Gjesing fortæller om Europa 
03.  Chilli Marstrup: Mødefor forældre 15 - 16 
08.  Pensionistforeningen: Lottospil 
11.  Kræmmer-, loppe- og plantemarked i Diernæs 10 - 16 
15.  Onsdagsklubben: Udflugt. Program kommer senere 
23.  Orientering om Kontakten. Krostuen kl. 19.00 
25.  Børnedag i Hoptrup kl. 14-17 
27.  Lokalhistorisk Forening: Udflugt til Lerte 19.00 

Juni 
05.  Grundlovsmøde i Diernæs 
11.  Deadline Kontakten 
19.  Onsdagsklubben holder grillfest kl. 17.00 
 
Hoptrup Borgerforening mangler hjælp. 
Vi skal have ryddet vores depot hos Kestrup Smeden. 
Lørdag, den 13. april efterlyses 3-5 frivillige til at hjælpe os med at bære ud og 
køre væk. 
Fra kl 10.00 til ca. kl. 13.00 er 
bestyrelsen tilstede. 
Vi gi´r en kop kaffe og et rundstykke, 
hvis du vil hjælpe os. 
Send en SMS til Hans på 42576206, 
hvis du har tid og lyst. 
Mange hilsener fra Bestyrelsen. 
                                             

 
 
 



SKOLERNES TRIVSELSDAG 
PÅ FÆLLESSKOLEN 

Fredag d. 1. marts blev der afholdt Sko-
lernes Trivselsdag, og på Fællesskolen i 
Hoptrup blev dagen markeret på man-
ge forskellige måder - alle med fokus på 
eleverne trivsel. 

Nogle af de ting, som dagen bød på var; 
kagedyst, dilemma-løb, gymnastik, triv-
selssamtaler, samarbejdsøvelser, innova-
tion og Streetdome. Der blev bl.a.hentet 

inspiration fra DBU, som  har udviklet et materiale, der sætter fokus på tillid, 
kommunikation og relationer.  
Alle havde en dejlig og anderledes skoledag, hvor trivsel var på dagsordenen. 
 
NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN 
OG PENSIONISTFORENINGEN. 
Onsdag den 19. juni er der grillfest kl. 
17.00. Tilmelding senest den 5. juni 
til: 
Annalise Damm 20 22 04 55 
Annemarie Bosak 74 57 57 29. 
Program for Onsdagsklubben og Pen-
sionistforeningen. 
Alle arrangementer er kl. 14.00 på 
Lillegård nr. 7. 
Kaffe ved samtlige møder er 20 kr. 
Onsdag den 10. april: 
Lottospil 
Onsdag den 17. april: 
Hyggeeftermiddag 

 
Onsdag den 24. april: 
Billede og musik. Thorkild Sørensen 
Onsdag den 1. maj: 
Foredrag med Jens Chr. Gjesing, der 
fortæller om Europa 
Onsdag den 8. maj: 
Lottospil 
Onsdag den 15. maj: 
Udflugt kl. 9.00 fra Lillegården.  
Pris: 125 kr. 
Turen går til Danmarks Flymuseum i 
Stavning. 
Tilmelding senest den 1. maj til: 
Annalise Damm 20 22 04 55 
Jette Lundgaard 20 47 76 02 



 
                           DE STØTTER KONTAKTEN  

2 DOIT.DK V. MICHAEL " Vi GØR NOGET VED IT"  HOPTRUP     30 26 64 65 
AAGE JØRGENSEN VVS            74 52 66 40 
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 


