
k o n t a k t e n 

  

NUMMER 1        AUGUST  2020 
 

BORGERBUDGETTERING 

 
Vi er klar til en ny omgang med Kontakten. I Hoptrup er man klar til en ny om-
gang borgerbudgettering, hvor 50.000 kr. skal deles ud til forskellige projekter. 
Inde i bladet er en oversigt over indsendte ønsker. Nogle af de senere års mid-
ler er gået til pladsen ved Hoptrup Bypark, hvor toilet, madpakkebygning og 
omgivelser tager sig flot ud til glæde for mange brugere. 

Kontakten byder læsere og bagsideannoncører 
velkommen til en ny sæson. 

 



EFTERSKOLEN – 15. ÅR GANG 

MIDT I SOMMERVARMEN 

 



Kære læsere     
Skoleåret 2020/21 er godt begyndt på Fællesskolen 
HoptrupMarstrupVilstrup, og netop som 
sommerferien sluttede, så startede den varme 
sommer. Vi gennemfører en del af undervisningen 
udenfor, har sat solsejl op på udenomsarealerne og er særlig 
opmærksomme på, at eleverne får rigeligt med væske.  
I løbet af sommeren har vi installeret flere nye legeredskaber som 
rutchebane, ”Supernova” og svævebane samt nye optegninger på 
asfalten i skolegården.  Legepladsområdet er denne uge gennemgået af 
legepladsinspektionen og fremstår helt fejlfri.  

 

Vi har taget godt imod alle elever, men særligt har vi glædet os til at tage 
imod de nye elever i børnehaveklassen.   
Nødundervisningen er nu erstattet af den almindelige undervisning, og 
det er glædeligt igen, at kunne tilbyde alle elever en mere faglig 
undervisning. Vi har dog mange lærerige positive erfaringer fra 
nødundervisningsperioden, som vi skal huske at planlægge med i dette 
skoleår. Eleverne har bl.a. været særligt glade for udeundervisning og 
undervisning på mindre hold.  

 

De fleste elever har savnet mere faglighed i skoledagen, og bortset fra 
morgensamling kan vi tilbyde alle skolens fag. Vi har et stort fokus på 
musikundervisningen dette skoleår, og derfor er musik på skemaet 
allerede fra 0.klasse – 6.kl.  Vi har bl.a. fastansat en ny musiklærer, Kaj 
Boisen og har planer om at etablere et lokalt musikhus i Solhjem.  
Vi ser frem til et nyt spændende og lærerigt skoleår til glæde for forældre 
og elever. 



                           VI INVITERER TIL  

                     GENERALFORSAMLING  
  

      Den 30. September 2020 kl. 19.00 
I kirkehuset 

                I samarbejde med Hoptrup Vandværk og Slivsø Bådelaug  
                  er vi vært med smørrebrød samt diverse drikke  
                                            Vi glæder os til at se dig / jer  

 
  

Dagsorden 
1. Valg af dirigent  
1. Valg af stemmetællere / stemmeberettigede  
2. Formandens beretning for 2019 

3. Regnskabsaflæggelse for 2019 

4. Indkomne forslag  
Sendes til formanden Henning Nørgaard senest 12. september 2020 –  
pr. brev el. e-mail henning@hoptrup.net  

5. Fastsættelse af kontingent (Nuværende pris: kr. 120,- familie / kr. 60,- enlig)  
6. Valg  

Bestyrelsen:  
- Formand Henning Nørgaard (På valg – modtager ikke genvalg) 

- Næstformand Anne Prahl 

- Kasserer Tine Fricke  
- Bestyrelsesmedlem Aage Jørgensen 

- Bestyrelsesmedlem Hans U. Schulz (På valg – modtager ikke genvalg) 

-  Suppleanter:  
- 1. suppleant Kirsten Heissel (På valg – modtager genvalg som suppleant)  
- 2. suppleant Mogens Frølich (På valg – modtager genvalg som suppleant)  
- 3. suppleant Johannes Mortensen (På valg – modtager genvalg som suppleant) 

- Revisorer:  
- Niels Glasdam (På valg – modtager genvalg) 

- Fritz Vognsen 

- Revisorsuppleant 

- Morten Lang (På valg – modtager genvalg) 

7. Eventuelt  
  
 

På bestyrelses vegne   
Henning Nørgaard  



HOPTRUP VANDVÆRK 
og 

BÅDELAUGET 
Afholder 

GENERALFORSAMLING 
Onsdag den 30. september kl. 19.00 

I kirkehuset 
Dagsorden iflg. Vedtægterne. 

Generalforsamlingerne holdes sammen med Hoptrup Borgerforening. Det 
bliver denne gang i kirkehuset, hvor der er gode muligheder for at over-
holde coronareglerne. 

De tre foreninger er vært ved brød og kaffe. 

Mvh 

Hoptrup Vandværk 
 

Byfesten i Marstrup aflyses. 
Da vi er ramt af Covid 19 pandemien i disse tider, meldte vi ud inden 
sommerferien, at vi ville lave en mindre udgave af byfesten i år. Dette så 
vi i juni måned som forsvarligt, pga. faldende smittetryk og mere åbning 
af landet igen. Nu har tingene så desværre ændret sig. Vi har derfor i Be-
boerforeningens bestyrelse set os nødsaget til at aflyse byfesten helt, da 
vi ikke mener, det er forsvarligt, at vi holder byfest og samler en masse 
mennesker. Vi håber I har fuld forståelse for vores beslutning, samt også 
ser det, som det rette at gøre. 
De bedste hilsner fra Marstrup Beboerforenings bestyrelse. 
OBS. Da vi ikke ved, hvordan smittetrykket vil være fremadrettet, har vi 
ikke besluttet noget omkring vores juletræsfest endnu. Vi følger situatio-
nen nøje og melder ud via vores Facebook side og Kontakten.  
 
 



   

 

 

   

Efterårssæso

 

Torsdag den 10-09-2020 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 17-09-2020    kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 14-09-2020 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 02-10-2020   kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 08-10-2020 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 15-10-2020 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 22-10-2020 kl. 10.00 til 12.00

Sidste træning/juleafslutning - torsdag den 1

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 nyd

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 29-10-2020

kl. 10.00 til 12.00 Torsdag den 05-11-2020

kl. 10.00 til 12.00 Torsdag den 12-11-2020

kl. 10.00 til 12.00 Torsdag den 19-11-2020

kl. 10.00 til 12.00 Torsdag den 26-11-2020

kl. 10.00 til 12.00 Torsdag den 03-12-2020

kl. 10.00 til 12.00  Torsdag den 10-12-2020

torsdag den 10-12-2020 – husk tilmelding senest den 

 

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 nyd

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.dk

idræt for seniorer ½ sæson.  

Kontaktpersoner for udvalget for Idræt for Seniorer er følgende: 

41 41 78 86 mail: jorgenhasberg@gmail.com  

23 98 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 

20 kl. 10.00 til 12.00 

20 kl. 10.00 til 12.00 

2020 kl. 10.00 til 12.00 

2020 kl. 10.00 til 12.00 

2020 kl. 10.00 til 12.00 

2020 kl. 10.00 til 12.00 

2020 kl. 10.00 til 12.00  

husk tilmelding senest den 03-12-2020 

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

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

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 
www.hmif.dk under 



 

PULS, POWER OG PLAY  

Opstart lørdag den 05.09.20 

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 – tlf. 26 79 50 73/ Mail: karinsandhansen@live.dk 

Kort om PULS, POWER & PLAY: 

Kan du lide effektiv træning, og vil du gerne forbedre din styrke, kondition og 
forbrænding?  

Lektionen er opbygget omkring en række stationer. Her laver du en øvelse i et 
bestemt tidsrum, hvorefter der skiftes til en ny øvelse. Øvelserne forbedrer både din 
styrke og kondition. 

Øvelserne er lige til at gå til og du laver dem i dit eget tempo - du styre selv 
intensiteten. Du er ikke begrænset af takter eller koreografi, du kan træne på lige det 
niveau der passer dig. 

Lektionen slutter af med sjovspil – floorball, fodbold, høvdingebold, mini håndbold 
eller hvad vi nu kan finde på. 

Pga. corona og DGI & DIF’s retningslinjer vil der pt. være 
ændringer i træningsformen.  

Af sundhendsmæssige årsager skal du selv medbringe en 
træningsmåtte. 



HOPTRUP BYPARK - EN PARK FOR ALLE 
Den gamle sportsplads ved Slivsøen, Hoptrup Bypark, rummer mange mu-
ligheder for lokal udfoldelse. For tiden er det mest krolferne, der benytter 
arealet med to ugentlige 
krolfdage, hvor klubbens 
mellem 30 og 40 medlem-
mer mødes til spil og socialt 
samvær. Hoptrup Borger-
forening og Efterskolen be-
nytter også mulighederne 
lejlighedsvist, og omdrej-
ningspunktet for det hele er 
Borgerforeningens toilet-
bygning, madpakkehus og 
shelter. Såvel lokale som folk 
udefra er glade for mulighe-
den for at benytte toiletbyg-
ningen i forbindelse med 
vandreture rundt om Sliv-
søen, ligesom dagplejere, 
børnehaver og skole laver aktiviteter med pladsen som udgangspunkt. 
Pladsen bliver vedligeholdt og forskønnet (buske og planter) af krolfspil-
lerne, og her er der kommet et ønske om at udvide mulighederne, så 
mange flere kan og vil benytte arealet. Derfor har krolferne indsendt øn-
sker til borgerbudgetteringen om indkøb af: Stylter, kongespil, discgolf 

samt opbeva-
ringskasse til 
stylter og an-
den under-
holdning. Spil 
med disse gen-
stande kræver 
ingen særlige 
forudsætnin-
ger, så alle vil 
kunne deltage.  
 
 



Selv om pladsen og toilettet vedligeholdes ved hjælp af frivillig arbejds-
kraft, er det ikke gratis. Robotklipperen skal have eftersyn og dele udskif-
tes, plæneklipperne holder ikke evigt, og buskryddere skal der til for at 
trimme og holde buske på plads. Til driften af toilettet skal der købes toi-
letpapir, håndklædepapir og rengøringsmidler. For at gøre pladsen endnu 
mere indbydende vil det være ønskeligt med flere bænke, frugttræer og 
anden udsmykning. 
Det er således ikke gratis at tilbyde en indbydende bypark; men krolfspil-
lerne håber på velvilje ved borgerbudgetteringen, og det vil efter deres 
mening være penge, der er givet godt ud til gavn for hele området og væ-
re med til at sætte Hoptrup på landkortet. 

 
Skal vi tilbyde: 
 
Kongespil 
      - 
Diskgolf 
      - 
Stylter 
      - 
OSV? 
 
 



Med den dejlige danske sommer, vi har haft i den 
forgangene uge, blev der endelig mulighed for at 
dase ved standen sammen med famil
og dyppe sig i bølgen blå, og gud hvor har jeg sa
net det. Og endelig efter en lang nedlukning for en 
del aktiviteter i HMIF, kan vi nu igen komme i gang 
med vores savnede idræt. I løbet af de næste par 
uger, vil der være gang i samtlige afdelinger i 
HMIF. Glæd dig til at du igen kan være aktiv i 
HMIF.  
Hvorfor vælge HMIF? Fordi HMIF har de grundlæggende værdi
kendetegn for en Dansk idrætsforening. Den er mødestedet for bevæge
se, fællesskab og demokratisk tænkning. Stedet hvor man mødes på 
kryds og tværs af alder, køn, sociale status og kulturel baggrund. Bedst af 
alt, er det her, du har mulighed for
være en del af fællesskabet i HMIF, er det på ingen måde påkrævet eller 
en forventning fra vores side om, at du er en super atlet
fokus på at blive endnu bedre. Vi tilbyder idræt for alle, hvor nøgleo
ne er leg, hygge og sjov bevægelse.
Selvom der pga. retningslinjerne vil forekomme ændringer iht. til den 
normale træningsform, vil vi bestræbe os på, at træningen stadigvæk vil 
være spændende, sjov og bedst af alt, at fællesskabet igen kan blomstre. 
Genåbningen af indendørsaktiviteterne vil selvfølgelig, ligesom vores 
udendørsaktiviteter, være med udgangspunkt i Kulturministeriets/DGI & 
DIF’s ”Retningslinjer for genåbning af idræts
opdateret vedr. sæsonstart på 
Mange arrangementer er i år blevet aflyst, det samme er gældende for 
Stafet for Livet, hvor vi plejer at have et hold med. Året Stafet hedder i år 
foreløbig ”Stafet for Livet i Haderslev 2020 
bejder pt. på at finde en løsning, så vi også i år kan deltage i Stafetten og 
være med til at samle penge ind til et godt formål. Yderligere informati
ner vil blive delt på Facebook og 
Vi glæder os til at se dig i HMIF og forhåbentligt også til ”Stafet for Livet i 
Haderslev 2020 – hjemme hos dig”
 
Formand for HMIF  
Karin Sand Hansen 
Tlf. 26795073/mail. karinsandhansen@live.dk
 

Med den dejlige danske sommer, vi har haft i den 
forgangene uge, blev der endelig mulighed for at 
dase ved standen sammen med familien/vennerne 
og dyppe sig i bølgen blå, og gud hvor har jeg sav-
net det. Og endelig efter en lang nedlukning for en 

aktiviteter i HMIF, kan vi nu igen komme i gang 
idræt. I løbet af de næste par 

uger, vil der være gang i samtlige afdelinger i 
HMIF. Glæd dig til at du igen kan være aktiv i 

Hvorfor vælge HMIF? Fordi HMIF har de grundlæggende værdi
kendetegn for en Dansk idrætsforening. Den er mødestedet for bevæge
se, fællesskab og demokratisk tænkning. Stedet hvor man mødes på 
kryds og tværs af alder, køn, sociale status og kulturel baggrund. Bedst af 

du har mulighed for at møde en, der ligner dig selv. For at 
være en del af fællesskabet i HMIF, er det på ingen måde påkrævet eller 
en forventning fra vores side om, at du er en super atlet, der har 100 % 
fokus på at blive endnu bedre. Vi tilbyder idræt for alle, hvor nøgleo
ne er leg, hygge og sjov bevægelse. 
Selvom der pga. retningslinjerne vil forekomme ændringer iht. til den 
normale træningsform, vil vi bestræbe os på, at træningen stadigvæk vil 
være spændende, sjov og bedst af alt, at fællesskabet igen kan blomstre. 

nåbningen af indendørsaktiviteterne vil selvfølgelig, ligesom vores 
udendørsaktiviteter, være med udgangspunkt i Kulturministeriets/DGI & 
DIF’s ”Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv. Hold dig 
opdateret vedr. sæsonstart på www.hmif.dk eller HMIF Facebook.
Mange arrangementer er i år blevet aflyst, det samme er gældende for 
Stafet for Livet, hvor vi plejer at have et hold med. Året Stafet hedder i år 
foreløbig ”Stafet for Livet i Haderslev 2020 – hjemme hos dig”. H
bejder pt. på at finde en løsning, så vi også i år kan deltage i Stafetten og 
være med til at samle penge ind til et godt formål. Yderligere informati
ner vil blive delt på Facebook og www.hmif.dk  

i HMIF og forhåbentligt også til ”Stafet for Livet i 
hjemme hos dig” 

karinsandhansen@live.dk 

Hvorfor vælge HMIF? Fordi HMIF har de grundlæggende værdier, som er 
kendetegn for en Dansk idrætsforening. Den er mødestedet for bevægel-
se, fællesskab og demokratisk tænkning. Stedet hvor man mødes på 
kryds og tværs af alder, køn, sociale status og kulturel baggrund. Bedst af 

der ligner dig selv. For at 
være en del af fællesskabet i HMIF, er det på ingen måde påkrævet eller 

der har 100 % 
fokus på at blive endnu bedre. Vi tilbyder idræt for alle, hvor nøgleorde-

Selvom der pga. retningslinjerne vil forekomme ændringer iht. til den 
normale træningsform, vil vi bestræbe os på, at træningen stadigvæk vil 
være spændende, sjov og bedst af alt, at fællesskabet igen kan blomstre. 

nåbningen af indendørsaktiviteterne vil selvfølgelig, ligesom vores 
udendørsaktiviteter, være med udgangspunkt i Kulturministeriets/DGI & 

og foreningsliv. Hold dig 
eller HMIF Facebook. 

Mange arrangementer er i år blevet aflyst, det samme er gældende for 
Stafet for Livet, hvor vi plejer at have et hold med. Året Stafet hedder i år 

hjemme hos dig”. HMIF ar-
bejder pt. på at finde en løsning, så vi også i år kan deltage i Stafetten og 
være med til at samle penge ind til et godt formål. Yderligere informatio-

i HMIF og forhåbentligt også til ”Stafet for Livet i 



KIRKEKONTAKT 
HOPTRUP SOGN 

 
 
 

AUGUST – SEPTEMBER 
 

Gudstjenester i Hoptrup Kirke: 
 
Søndag den 23. august kl. 10.30: Højmesse  
11. søndag efter trinitatis ved Poul Martin Langdahl. 
 
Torsdag den 27. august kl. 18.00: Fællesspisning 
 
Søndag den 30. august kl. 10.30: Højmesse  
12. søndag efter trinitatis ved Poul Martin Langdahl. 
 
Søndag den 6. september kl. 10.30: Højmesse  
13. søndag efter trinitatis ved Poul Martin Langdahl.  
Efter gudstjenesten er der tilmelding til konfirmandundervisningen 20/21 og 
til konfirmationen søndag den 11. april 2021.  
 
Søndag den 13. september er der ingen gudstjeneste i Hoptrup Kirke.  
Vi henviser til Starup Kirke, hvor der er gudstjenesten kl. 10.30 ved Maria 
Baungaard. 
 
Søndag den 20. september kl. 10.30: HØSTGUDSTJENESTE 
15. søndag efter trinitatis ved Poul Martin Langdahl. 
Kirken pyntes til høstfest! Der bydes på kaffe efter gudstjenesten.  
 
Torsdag den 24. september kl. 17.00 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. 

 



Søndag den 27. september kl. 10.30: Højmesse  
16. søndag efter trinitatis ved Poul Martin Langdahl. 
 
Søndag den 4. oktober kl. 10.30: Højmesse  
17. søndag efter trinitatis ved Poul Martin Langdahl. 
 
Søndag den 11. oktober kl. 10.30: Lægmandsgudstjeneste.  
18. søndag efter trinitatis. Mere information i næste Kirke-kontakt.  
 

___________________ 
 

 
 

Så er der igen   FÆLLESSPISNING  i Hoptrup Kirkehus 

Torsdag den 27. august kl. 18-20 
 

Alle er velkomne til et hyggeligt måltiden Af hensyn til madlavningen er 
tilmelding nødvendigt.  
Vigtigt mht. tilmelding, vi har begrænset plads, så tilmelding foregår efter 
”først-til-mølle-princippet”. 
Tilmelding sker ved henvendelse til: 
Vivi & Steen Eriksen tlf.: 30585577 eller 30709833 
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 21. august - gerne før. 

Vigtigt: Der er denne gang kun plads til 70 deltagere - så skynd dig 
Arr. Hoptrup Menighedsråd 

 
  



TILMELDING TIL KONFIRMAND UNDERVISNINGEN 20/21 
Efter gudstjenesten den 6. september kl. 10.30 bydes på kaffe, mens der er 
tilmelding til undervisningen. Her er de første informationer til konfirmander 
og forældre om undervisning og konfirmation.  
Konfirmationen næste år er søndag den 11. april kl. 10.30. 2021.  
Den første undervisnings gang er torsdag den 17. september, hvor vi mødes i 
Kirkehuset. 

___________________ 
  

VOKSENKOR I HOPTRUP KIRKE 
Så er det tid til at starte koret op igen. Stig Møller 

vil være korleder i dette efterår. Stig er korleder 

for koret Vokalias i Grindsted, og har tidligere på 

året øvet med koret i Hoptrup. 

Koret øver 6 mandage i september, oktober og 

november og deltager i gudstjenesten med De 9 

læsninger 1. søndag i advent. Stigs kor fra 

Grindsted deltager ved denne gudstjeneste. 

Efterfølgende deltager koret fra Hoptrup i 

gudstjenesten i Grindsted 2. søndag i advent. 

Øve-aftener bliver i Kirkehuset hver anden mandag fra kl. 19 til 21 den 7. og 

21. september, 5. og 19. oktober samt 2. og 16. november. Koret synger til 

gudstjenesterne i Hoptrup Kirke søndag den 29. november kl. 10.30 og i 

Grindsted Kirke den 6. december. Ved spørgsmål kontakt Dorthe Godbersen:  

Mobil 61617570 eller mail dhg@el-tek.net 

___________________ 
  

NÆSTE-KAFFE: Fredag den 28. august kl. 14-16 

 
- byder præsten, - Poul Martin , 
på næste-kaffe i Kirkehusets Café.  
Her er kaffe og snak, ”uden filter!”  
 

Alle er velkommen til en god snak! 
 
Næste Næste-kaffe er fredag den 25. september. 



Lyden af 50’erne - Sogneaften i Kirkehuset 

onsdag den 28. september kl. 19.00 
 

Kate og Konrad er et typisk dansk middelklasseægtepar 

anno 1956. Gennem de største danske hits fra 

slutningen af 40’erne til begyndelsen af 60’erne 

fortæller og spiller Kate og Konrad deres krønike!  

Kabaret-farce fra tiden før vi fik bil, plukker vi fløjlsgræs 

og planter smil og solskin, selvom Kate ofte er ”hele 

ugen alene”. 

Kom og hør duo’en ”Toner af Guld” bringer os tilbage til 

”dengang vi fik bil”.  

Entré 50 kr incl kaffe og kage.  

Betales ved indgangen. Dørene åbner ½ time før.  

Arr. Hoptrup Menighedsråd 

___________________ 
 

Livestreamede foredrag fra Århus Universitet 

- på storskærm i Kirkehuset 
Alle foredragene foregår kl. 19-21 

Efterårets foredrag har følgende temaer: 
 

 Tirsdag den 6. oktober: Rejsen ud i rummet. 

 Tirsdag den 27. oktober: Tang.  

 Tirsdag den 3. november: Dybhavet - nyt fra en ukendt verden. 

 Tirsdag den 10. november: Smagen af øl. 

 Tirsdag den 17. november: Tilblivelse af det moderne menneske. 

 Tirsdag den 24. november: Grønlands indlandsis. 

Læs omtale af foredragene på www.hoptrupkirke.dk 
Foredragene er gratis. Der kan købes kaffe/te og kage 20,-  
Ved spørgsmål vedr. foredragene, kontakt:  
Mogens Lindved på mobil 5136 0034 eller på mail mogens@lindvedendk 



FROKOST - FOR MÆND - I KIRKEHUSET 
Tirsdag den 8. september kl. 12.00 spiser vi frokost i Kirkehuset.  

 

Alle - mænd - er velkomne til en 

hyggelig frokost sammen. Pris 50 kr.  

Tilmelding og eventuelle spørgsmål, 

ring til Torben, på tlf. 20405572 

Tilmelding senest den 5. september.  

Næste frokost er tirsdag den 6. 

oktober.       

Arr. Hoptrup Menighedsråd 

___________________ 
 

 STAUDEKLUB 
 

 Fredag den 28. august kl.  9.00 er der staudeklub. 
 

Vi mødes ved stauderne og ser til bedet.  
 
Det flislag, der tidligere var lagt omkring 
blomsterne fjernes og der lægges jord 
omkring stauderne, så det er til at luge og 
passe blomsterne.  
 

Efter arbejdet bydes på et rundstykke i eller uden for Kirkehuset.  
Vi skal have fundet en ny ugedag til staudeklubben, for hver fredag har Poul 
Martin igen et konfirmandhold inde i Haderslev.  

Alle er velkommen til at komme og være med i staudeklubben! 
 

___________________ 
 

Børneklubberne: Ulvetimen og Juniorklubben 
 
Planen er at børneklubberne begynder igen i september måned.  
Der vil være mere info på kirkens hjemmeside og Facebook side.  
Se: www.hoptrupkirke.dk    



Åben Kirkehus 
- har holdt 

corona-pause 
 
 
I foråret havde vi ”Åbent Kirkehus”, hvor der var mulighed for at kigge forbi og 
få en snak, læse avisen, eller i en bog, eller bare få en kop kaffe/te.  
I næste Kirke-kontakten vil der være mere information om, hvornår ”Åben 
Kirkehus” begynder igen.  

___________________ 
 

Kirkens hjemmeside har fået nyt udseende 
 

Da flere og flere bruger deres mobil til at besøge kirkens hjemmeside, har 
hjemmesiden fået nyt udseende, så den er lettere at læse på f.eks. mobilen.  
Indholdet er det samme, men noget af indholdet ligger lidt andre steder. Vi 
håber, at du kan finde det, du søger.  
Bjælkerne øverst på siden kan ”foldes ud”, så der er mere indhold lagt her end 
tidligere.  
Hjemmesiden findes på www.hoptrupkirke.dk  
Har du spørgsmål - så send en besked via kirkens Facebookside eller send en 
mail til solvejgclausen@live.dk 

 

  



MENIGHEDSRÅDSVALG 2020. 
Hoptrup Kirke er din kirke! 

 - hvad skal der ske i din kirke? 
 
Menighedsrådet er den lokale kirkes ledelse. Menighedsrådet arbejder for at 
sikre de bedst mulige rammer for en levende, nærværende og relevant 
folkekirke i Hoptrup. Der er valg til menighedsrådet, og det er din chance for at 
få indflydelse. Stil op som kandidat! Eller kom og vær med til at vælge et nyt 
menighedsråd. Det sker på mødet:  

Tirsdag den 15. september kl. 19.00  
orienteringsmøde / valgmøde i Kirkehuset. 

 
Her orienterer menighedsrådet om dets arbejde, kommende opgaver og der 
er valgmøde, opstillingsmøde til det nye menighedsråd.  
 
BLIV KANDIDAT!:  
Efter orienteringsmødet bydes 
på kaffe og efter kaffen vil der 
være valgmøde. 
 
På et valgmøde, eller 
opstillingsmøde, som det 
kaldes, opstilles en eller flere kandidatlister til valget.  
Hvis der kun indleveres én kandidatliste er der fredsvalg og det hele valget kan 
blive afgjort tirsdag den 15. september. 
Alle folkekirkemedlemmer i sognet, og sognebåndsløsere til sognet, der er 
fyldt 18 år, kan som udgangspunkt opstille på en kandidatliste til valget. Listen 
skal have opbakning fra mindst fem stillere. Hvis nogle ønsker at lave deres 
egen kandidatliste, kan man få blanket og vejledning på orienteringsmødet 
den 15. september, eller ved henvendelse til sognepræst Poul Martin. 
 
VÆLG DIT MENIGHEDSRÅD!:  
De fleste steder er kandidatlisten fra opstillingsmødet den eneste liste, der 
bliver indleveret, og dermed er det på opstillingsmødet, at du kan få 
indflydelse på, hvem der bliver valgt til det næste menighedsråd. 
Indleveres der flere lister, afholdes der valg ved afstemning den 17. november. 

 



 
Siden sidst: 
 
Døbte: Erik Bundgaard Heissel 
  Mynthe Tækker Kongsted  
  Ella Frank Wilhardt  
  Ester Byriel Rossen 
  Edith Marie Broe-Scherrebeck 
 
Viede:  Cecilie Bek Kongsted og Kenneth Tækker Schultz 
  Simone Sterup og Max Abel Klaaborg Andersen 
  Signe Fabrin Brodersen og Lars Fisker Hansen 
 
Begravede:   
 Ingeborg Hansen, Karl Henry Jacobsen, Hilda Marie Bek,  
 Bitten Linda Thisgaard, Edith Jørgensen.  
 

___________________ 
 

KIRKEBIL: 
Har du ikke mulighed for selv at komme til gudstjeneste i Hoptrup Kirke, vil vi 
gerne hjælpe dig med kørelejligheden. Det aftales ved at ringe til Poul Martin, 
senest et par dage før, man ønsker at komme til gudstjeneste. 

___________________  

 
 

KIRKE KONTAKT:      
 

Organist:  Graver:  Sognepræst: 
 

Klara-Sofie Birkblad Søren Rod  Poul Martin Langdahl 
 
Tlf.: 41 17 38 95 Tlf.: 74 53 21 93  Tlf.: 74 57 53 10 
    eller 23 26 63 48  SMS: 51 16 86 56 
   @: hoptrupkirke@mail.dk  @: PMLA@KM.DK 
 

 

 



Borgerbudgettering 2020 

 

Tak for alle de mange forslag. Vi indkalder alle, der er kommet med forslag, til et møde.  
Så prøver vi i fællesskab at lave en fordeling/prioritering af de forslag, der er indkommet. Der 
er også midler tilovers fra 2019, som skal fordeles i forhold til afstemningen i 2019. Hvis der er 
penge tilovers, skubbes de til 2020. Vi vil gøre os umage med at lave en fordeling af alle 
midler, så pengene kommer i arbejde og bliver anvendt i løbet af det næste år.  

Borgerforeningen for Hoptrup og omegn. 

Henning Nørgaard. 

 Forslag  Beløb 

1 Underholdning på pladsen for store og små 
Stylter, Kongespil, Discgolf - Opbevaringskasse til stylter og anden 
underholdning.  
Tovholder: Hanne Jønson – Krolfklubben 

 
5.276 kr.  

2 Vedligeholdelse af maskinparken - Udsmykning af pladsen – Rengøring 
af toilet. 
Robotklipper, plæneklippere og buskrydder. Service, opbevaring og benzin. 
Udsmykning bl.a. Bænke og frugttræer. 
Tovholder: Arne Jepsen og Kaj Nielsen – Krolfklubben 

19.000 kr. 

3 Fitnesspark ved Slivsøen 
Der er tidligere afsat 16.500 kr. af Borgerbudgetteringen til indkøb af et 
udendørs fitness-redskab ved Slivsøen. Der er udarbejdet et konkret forslag, 
og vi er i dialog med Kommunen. 
Tovholder: Bent Ole Østerby og Henning Nørgaard. 

25.000 kr. 

4 Ansøgning til Byfest i Hoptrup 2021 
Gang i det sociale fællesskab i vores by. En Byfest, for alle aldre, masser af 
hygge og sjov. Det giver så meget for fællesskabet i et mindre lokalsamfund, 
at vi har noget at samles om. 
Tovholder: Irene Pedersen / Tine Kjær Nisgaard 

15.000 kr. 

5 Mobilsauna evt. med omklædning ved Diernæs strand.  
F.eks. Timberin sauna på trailer med omklædningsrum og 
panoramavinduer i bagvæggen med Harvia brændeovn. 
Tovholder: Helle Overgaard og Birgitte Kofoed Nielsen 

20.000 kr. 

6 Bord-bænkesæt til Diernæs sportsplads. 
2 bord-bænkesæt til Diernæs sportsplads.  
Det ene i børnestørrelse, det andet i voksenstørrelse.  
Tovholder: Dorthe Kyster, Diernæs beboerforening. 

2.700 kr. 

7 Midler til beplantning af Mejerigrunden. 
Haderslev kommune har meddelt, at byen får rådderet og vedligholdelses  pligt på grunden 
hvor Diernæs Mejeri ligger. Bygningen forventes bortryddet primo 2021. 
Tovholder: Kirsten Heissel, Diernæs Beboerforening. 

8.879 kr. 

8 Ny julebelysning til de 4 indfaldsveje 
Vi har lys ved de 3 byskilte, hvor der er lysmaster. Vores nuv. lyskæder, lyser kun på få 
pærer, og hele sektioner er ude af funktion. 
Tovholder: Kirsten Heissel, Diernæs Beboerforening. 

1.349 kr. 



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

  Line Dance 
  YOGA – Tune in
   
Følg med på www.hmif.dk eller på HMIF Facebookside
 

 Forældre/Barn 
Forældre/barn-holdet er et hold for børn og deres forældre, som synes det er sjovt at gå til gy
nastik sammen og gerne vil have en aktiv og sjov time i gymnastiksalen
 
Motorikken er i fokus igennem leg og bevægelse. Bevægelsen vil især foregå på redskabsbaner og 
til god musik. Vi skal løbe, hoppe, krybe, kravle og lave bevægelses
 
Tid og sted: Marstrup hallen onsdage fra 17.10
Opstart: onsdag den 16. september 2020
Aldersgruppen spænder fra 1 - 3 år
Pris: kr. 300 pr. voksen/barn inkl. opvisnings
 
Trænere: Nine, tlf.nr: 28936656 og Leo Gehrke 
 
Vi ser frem til en god sæson med fart over feltet. Sæsonen slu
tes af med en opvisning i marts. 
 
 
 
Mikro-MIX 
Mikro-MIX holdet er for piger og drenge i alderen 3
at bevæge sig. 
 
Grundmotorikken er i fokus bl.a. gennem lege, redskabsbaner og sanglege. Vi skal altså have det 
sjovt sammen til god musik. Gymnastikken er uden forældredeltagelse, og vi passer naturligvis 
godt på jeres søde børn.  
 
Tid og Sted: Marstrup Hallen, onsdage k
Opstart: Onsdag den 16. september 2020
Forældre infomøde: Onsdag den 30. september kl. 16.15
Aldersgruppe: 3 - 6 år (Børnehavealderen)
Pris: kr. 300 inkl. opvisningstøj 
 
Trænere: Nine tlf.: 28936656, Lone Schallert, Trine og Tanja 
 
Vi glæder os, og håber at se mange glade børn til en sæson med fart over feltet. Sæsonen sluttes 
af med en opvisning i marts. 
 

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! 

eller på HMIF Facebookside 

holdet er et hold for børn og deres forældre, som synes det er sjovt at gå til gy
nastik sammen og gerne vil have en aktiv og sjov time i gymnastiksalen. 

gennem leg og bevægelse. Bevægelsen vil især foregå på redskabsbaner og 
til god musik. Vi skal løbe, hoppe, krybe, kravle og lave bevægelses- og sanglege hver g

Marstrup hallen onsdage fra 17.10-18.00 
. september 2020 

3 år 
kr. 300 pr. voksen/barn inkl. opvisnings-t-shirts 

og Leo Gehrke  

Vi ser frem til en god sæson med fart over feltet. Sæsonen slut-
 

MIX holdet er for piger og drenge i alderen 3-6 år, som går i børnehave, og som er glade for 

Grundmotorikken er i fokus bl.a. gennem lege, redskabsbaner og sanglege. Vi skal altså have det 
sjovt sammen til god musik. Gymnastikken er uden forældredeltagelse, og vi passer naturligvis 

Tid og Sted: Marstrup Hallen, onsdage kl. 16.00 – 17.00  
. september 2020 

Forældre infomøde: Onsdag den 30. september kl. 16.15-16.30 i cafeteriet 
6 år (Børnehavealderen)  

: 28936656, Lone Schallert, Trine og Tanja  

Vi glæder os, og håber at se mange glade børn til en sæson med fart over feltet. Sæsonen sluttes 

HMIF Gymnastik er klar til en ny sæson.  

2. klasse 
for alle springglade i 3. klasse og opefter  

holdet er et hold for børn og deres forældre, som synes det er sjovt at gå til gym-

gennem leg og bevægelse. Bevægelsen vil især foregå på redskabsbaner og 
og sanglege hver gang.  

6 år, som går i børnehave, og som er glade for 

Grundmotorikken er i fokus bl.a. gennem lege, redskabsbaner og sanglege. Vi skal altså have det 
sjovt sammen til god musik. Gymnastikken er uden forældredeltagelse, og vi passer naturligvis 

Vi glæder os, og håber at se mange glade børn til en sæson med fart over feltet. Sæsonen sluttes 



Lyn & stjernedrys 
Vi er klar til en ny sæson med fokus på masser af rytmik og spring. 
Som gymnast kommer du til at være del af et fællesskab, hvor der både trænes på 
gulvet og på redskaber. 
Sammen skal vi lege, udfordre motorikken, bruge kroppen og have det sjovt sam-
men.  
Vi glæder os til at gi’ den max gas sammen med jer. 
  
Tid og sted: Marstrup Hallen, mandage kl. 16.30 – 17.30 
Opstart mandag den 21. september 2020 
Aldersgruppe: 0.-2. klasse, både drenge og piger 
Pris: kr. 300 inkl. opvisningsdragt  
  
Trænere: Charlotte Schmidt, Britta F. Godbersen og Lene Bræraa, tlf. 51200260 
 
 

Maxi Spring 
  
Dette er holdet for dig, som elsker spring- og rytmegymnastik og går i 3. klasse og 
opefter. Vi skal have det sjovt sammen, både børn og trænere, vi skal lave rytme-
serier, vi skal springe på livet løs og udfordre os selv. Vi skal løbe og lege og lave 
fjollede ting. Vi skal svede, få ømme muskler og mærke at vi får mere styrke og 
smidighed i løbet af sæsonen. 
  
Et par gode huskeregler før hver time er; 

 Spis lidt – kroppen skal have brændstof til at springe og lege i 1½ time. 
 Benyt omklædningsrummene til tøj, tasker, jakker osv. Kun drikkedunke skal 

være i hallen. 
 Er du træt og uoplagt – så tag en fridag fra gymnastikken. Det er sjovest for 

alle, når vi er friske og veloplagte. 
  
Tid og sted: Marstruphallen, mandage kl. 17.30 – 19.00 
Opstart: Mandag d. 14. september 2020 
Aldersgruppe: 3. klasse og opefter 
Pris: Kr. 350 inkl. opvisningsdragt 
  
Mange hilsner fra trænerne; 
Mette Anker Eriksen, tlf. 6010 5774.  
Bente Strårup Sejersbøl, tlf. 5190 8098.  
Kasper Lauridsen, tlf. 2639 1174. 
 
 
 
 
 
 
 



Square Dance 25 års jubilæumssæson 
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 7. september 
Pris: kr. 350 inkl. t-shirt til opvisning 
 
Yderligere oplysninger ved 
Lisbeth Knudsen (61 66 74 66) 
 
 
 
 

Line Dance 20 års jubilæumssæson 
Line Dance er individuel dans på rækker til al slags musik, lige fra moderne til coun-
try.  
 
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 26. august. 
 
Hvis det lyder som noget for dig, så mød op i Mar-
strup 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)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 nærvæ-
ret 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: Torsdage kl. 19:15-20:45 på Marstrup skole 
Opstart: Efterårssæson løber fra d. 10. september til d. 26. november 2020. 
Pris: kr. 350 halvårligt. 
Hvad skal jeg have på og med: blødt tøj du kan bevæge dig i, en trøje og et par sok-
ker, du kan tage på ved afspændingsøvelserne. Vandflaske.  
Pga. af Covid19 skal man selv medbringe yogamåtte og tæppe. 
Glæder mig til at se dig 
Venlig hilsen Esther 
 

HMIF Badminton sæson 2020-2021 
HMIF Badminton er nu klar til en ny sæson 2020-2021, og håber at mange 
kan have interesse i sporten.  
Ungdom har fået følgende træningstid med start fredag, den 4. septem-
ber 2020 
Onsdag kl. 18,00 – 19.00 
Fredag kl. 17,00 til 18,30  
Alle såvel ny begyndere som tidligere og nuværende spiller er velkom-
men. I møder bare op på ovennævnte træningstider og nye har en må-
neds prøvetid. Vi har i år fået en aftale med Søren Grodt Andersen til at 
tage sig af træning. Søren vil være til stede hver fredag, mens onsdag 
bruges til spil med opsyn af forældre, således at børnene kan spille 2 gan-
ge om ugen.  
Motions badminton starter op mandag, den 31. august 2020. 
Har tider mandag kl. 19-22, onsdag kl. 19-22 og fredag kl. 18,30-21 
HUSK: Spillere fra foregående sæson har ret til samme tid i den nye sæ-
son, mod at nedennævnte har fået besked inden 26. august. 
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  
      
 



MIKKIS SPALTE 

 
Siden juni har vi haft 14 udrykninger. 16- 6 
Hovstgyde, skorstensbrand.  
26-6 Vandlingvej, 151 gårdbrand ass: til 
Falck med autosprøjte og tankvogn, og 
igen kl.18:50, men aflyst under fremkør-
sel.  
27-6 Gåsevig 2, Sønderballe ild i lade, år-
sag ukrudtsbrænder.  
30-6 Gammel Landevej 51 Bodum, ass: til 
Løjt brandværn med tankvogn.  
4-7 Skovbyvej 3 Hoptrup, bygningsbrand 
hus nedbrændt.  
19-7 Tonneshøjvej 38 Råde, ass: til Falck 
med autosprøjte og tankvogn. Hoptrup 
Næsvej bilbrand og bilen udbrændte.  
27-7 Grødebølvej 6, markbrand.  
31-7 Bøgetoften 13 Kelstrup, ild i spa bad.  
3-8 kl. 20:24 Marstrup Kirkevej 29, ild i pa-
pircontainer og igen kl. 21:32.  
10-8. Marstrup Kirkevej 29. Ild i hytte igen, 
en person røgforgiftet, som kom på skade 
stue.  
3-8 Erlevvej 185. Markbrand, ass: til Falck 
ved Bonde. Igen samme dag ild i halm-
presse ved Knavvej ass: til Falck.  
Vi i brandværnet har hørt at nogle borgere 
er utilfredse med at vores brandhorn lyder 
i dagtimerne. Tidsrummet er fra kl. 07:00 
til 20:00, og det har det gjort i 60 år, og 
det er ikke hver dag, det lyder. Håber at I 
har forståelse for det. Nu håber vi, at det 

lykkes med at holde vores Sensommerfest 
uden coronavirus, lørdag d. 5. september. 
Noget nyt er der sket siden juni. Høkkeren 
er flyttet ned oven over butikken og fandt 
ud af at taget på butikken kunne bruges til 
MINI GOLF, så turisterne kunne spille, 
mens de ventede på nøglen til sommerhu-
set, fluks blev der bestilt græs i baner, som 
Mads og Høkkeren bar op på taget, men 
det fik ikke den ønskede virkning, for det 
skulle vandes, og det er dyrt i denne tørke-
tid, så nu skal græsset ned igen. Krolfklub-
ben fik lidt af et chok da de hørte om Høk-
kerens ide, men det var en fejlinvestering, 
så man kan ånde lettet op i Krolklubben.  

 
 
Halmbanden har også været i gang og i år 
uden problemer, vi fik vognene set efter 
og luft i dækkene om formiddagen og var 
klar kl. 14:00 for da kom Calle Den Anden 
med halmpressen og vi fik presset de 800 
hundrede baller, fik besøg af Dorthe, som 
havde is med til os. I år var vi kun 3 til pak-
kehalmen, men det gik. 
 Hilsen Mikki. 
 



NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN 
OG PENSIONISTFORENINGEN 
Alle arrangementer er kl. 14.00 på 
Lillegården nr. 7. 
Kaffe ved samtlige møder er 20 kr. 
I disse coronatider er det svært at 
sige, hvornår at vi kan starte; for så 
længe myndighederne siger, vi skal 
holde afstand på 1 meter, kan vi ikke 
begynde. Men bestyrelsen har allige-
vel prøvet at lave et program og hå-
ber så på at få lov til at starte. Men 
hold øje med dagspressen. 

Vi i bestyrelsen vil glæde os til at se 
jer igen. 
Program: 
16. september: Lottospil. 
23. september: Senior Shop viser ef-
terårs/vintertøj. 
7. oktober: Lottospil 
14. oktober: Efterårsferie: Ingen ar-
rangementer. 
 
 
 
 

Hjemad med det allersidste læs 

                                                                                               
Kontakten udgives af beboere i Hoptrup Sogn i samarbejde med Hoptrup Efterskole. Det 
trykkes i 1050 eksemplarer og husstandsomdeles i Hoptrup, Marstrup, Djernæs, Sønder-
balle og Kestrup. 
Alle henvendelser vedrørende Kontakten til: Jørn Christensen, Hovslundvej 25, telf.:60 63 
48 17 el.: kontakten@live.dk 
Næste nummers deadline: 29. 09. kl. 12.00. (Næste igen den 03.11.) 
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 
                                                                



DET SKER 
August 

27. Fællesspisning i kirkehuset kl. 18-20 
September 

8. Frokost for mænd i kirkehuset kl. 12.00 
16. Pensionistforeningen/Onsdagsklubben: Lottospil Lillegården kl. 14.00 
23. Pensionistforeningen/Onsdagsklubben: Senior Shop viser efterårs- og vintertøj        
 Lillegården kl. 14.00. 
28. Sogneaften i kirkehuset: Lyden af 50’erne kl. 19.00 
29. Deadline Kontakten kl. 12.00 
30. Hoptrup Borgerforening: Generalforsamling i kirkehuset kl. 19.00 
30. Hoptrup Vandværk: Generalforsamling i kirkehuset kl. 19.00 
30. Bådelauget: Generalforsamling i kirkehuset kl. 19.00 

Oktober 
6.  Foredrag (livestream) i kirkehuset kl. 19 - 21 
7. Pensionistforeningen/Onsdagsklubben: Lottospil Lillegården kl. 14.00 
21. Pensionistforeningen/Onsdagsklubben: Lottospil Lillegården kl. 14.00 
27 Foredrag (livestream) i kirkehuset kl. 19 - 21 
28. Pensionistforeningen/Onsdagsklubben: Hyggeeftermiddag kl. 14.00 

November 
3. Deadline Kontakten kl. 12.00 
3. Foredrag (livestream) i kirkehuset kl. 19 - 21 
4. Pensionistforeningen/Onsdagsklubben: Lottospil Lillegården kl. 14.00 
10. Foredrag (livestream) i kirkehuset kl. 19 - 21 
11. Pensionistforeningen/Onsdagsklubben: Hygge med lidt til ganen kl. 12.00 
17. Foredrag (livestream) i kirkehuset kl. 19 - 21 
18. Pensionistforeningen/Onsdagsklubben: Lottospil Lillegården kl. 14.00 
24. Foredrag (livestream) i kirkehuset kl. 19 - 21 
25. Pensionistforeningen/Onsdagsklubben: Hyggeeftermiddag kl. 14.00 

Borgerbudget Marstrup 
Da corona har stoppet alle vores normale aktiviteter, bliver borgerbudgettering 
også anderledes  i år.  
Alle der har et forslag til at bruge de 50000 kr skal sende et velbegrundet forslag 
til Marstrup Beboerforening.  
Husk det skal være til gavn og glæde i Marstrup landdistrikt og der skal være en 
tovholder på som kan sørge for udførelsen. 
Forslag sendes til  : nybo-nielsen@bbsyd.dk  senest d 30/8  
Derefter gennemgås forslagene og der tages kontakt til de involverede 
Evt  spørgsmål kan sendes til nybo-nielsen@bbsyd.dk eller tlf 29248078 
Mvh 
Marstrup Beboerforening  



KÆRLIGHEDSBROEN VED SLIVSØEN 
På broen fra ud til Slivsøen er en for Hoptrup ny skik måske ved at opstå. 
Der er hængt en hængelås op, og vi må formode, at nøglen er smidt væk.  
En kærlighedslås 
er en hængelås, 
som er låst fast til 
en bro som 
et symbol på et 
elskende 
pars kærlighed.  
Typisk er de el-
skendes navne 
eller initialer ind-
ridset i låsen, og 
nøglen er smidt 
væk for at symbo-
lisere evig kærlig-
hed. Siden 
2000'erne er der 
ophængt kærlig-
hedslåse et sti- 
                                               Billedet er ”lånt” (tyvstjålet) fra købmandens facebook 

gende antal steder verden over. De betragtes nogle gange af de lokale 
myndigheder som affald 
eller hærværk. Paris, hvor 
fænomenet begyndte i 
2008, er et af de steder, 
hvor antallet er størst. På 
Pont des Arts var man 
bange for at broen ikke 
kunne klare den ekstra 
vægt, og låsene blev fjer-
net af ”ukendte”. Skikken 
blev dog omgående gen-
optaget. Der er et stykke 
vej endnu, inden vor loka-
le bro bukker under for 
presset, så sæt i gang!  



 
                           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 
FREIs GARAGE – SECONDHAND MC BEKLÆDNING, SØGÅRD ALLE 21     93 93 48 19 
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 0-3ÅRS PRIVAT PASNINGSORDNING     30 54 43 38 
L. L. RENGØRING, ØSTERGÅRDSMØLLE 4  v. LINDA LAASHOLDT     60 92 92 00  
MALERFORR. v/HENRY SCHULTZ, MARSTRUP        40 45 58 45 
MARIANNES KLIPPESTUE, KÆRSMINDEVEJ 16 A       61 78 66 17 
MARSTRUP BEBOERFORENING          29 24 80 78 
MARSTRUP FODPLEJE og WELLNESS, KNOKBJERG 11, MARSTRUP     51 92 17 25 
MARSTRUP VANDVÆRK v/Formand KARSTEN B. MADSEN      21 40 45 88  
PAMHULE JAGT OG FISKERI, PAMHULEVEJ 67                                                                   26 12 45 47  
VENBJERGBÆR v. PETER OG KIRSTEN HEISSEL          30 44 56 22 
PETER HEJSELS AUTOVÆRKSTED          74 57 54 22 
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  
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 


