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NUMMER 1        AUGUST  2018 
 

SÅ ER VI KLAR IGEN 

 
HALMBANDEN I AKTION 

Fra sædvanligvis troværdig kilde lyder det, at halmbanden også i år har været 
samlet, for at presse halmballer til glade heste, hesteejere og andet godtfolk. 
Foruden Peter Iver, Carl Christian og Mikki deltager også Niels Glasdam i ar-
bejdet. Traditionen tro dukke Dorthe Kreiberg op med en is, der gjorde godt i 
sommervarmen. Læs mere om halmbanden i Mikkis spalte. 

 
 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

VELMØDT TIL ET NYT SPÆNDENDE SPEJDERÅR,  
MED UDFORDRINGER, OPLEVELSER OG SAMMENHOLD. 

 

 

Går du rundt med en lille spejder gemt i dig, er du velkommen til at komme at 
være med de 3 første gange er gratis. 

  



NYT FRA FÆLLESSKOLEN 
Velkommen tilbage og velkommen til nye elever og forældre. 
SFO`en har nu været i gang i 2 uger, og i uge 32 er alle medarbejdere startet. 
Tirsdag den 7.08 deltog 30 
medarbejdere fra Sdr. Otting 
børne- og 
juniorunivers sammen med 20 
medarbejdere fra Fællesskolen 
HMV på en kursusdag, hvor vi 
blev introduceret til ”ugeske-
marevolutionen”. 
Kususholderne kom med oplæg, 
og så blev der arbejdet videre i 
grupper for at afprøve meto-
den. I vil få mere information 
fra de lærere, som iværksætter 
initiativer ud fra 
”Ugeskemarevolutionen”. 
0. klasses første skoledag – der 
var glæde og stor spænding i klassen, da Susanne bød velkommen til 17 nye elever. 

- vi glæder os til et nyt spændende 
skoleår – vi er i en rigtig god og 
stabil udvikling og fastholder elev-
tallet på 138 elever. 
Skolens indsatsområder – som ta-
ger afsæt i data fra elevernes svar i 
spørgeskemaundersøgelserne – 
bliver: 
• Elevinddragelse 
• Samarbejdet mellem lærere og 
pædagoger om skoledagens 
indhold 
• Matematik – alle klassetrin 
Der vil komme mere information 
om indsatsområderne, når vi er 
kommet godt i gang. 
Elevrådet udvides fra dette skoleår, 
så det består af 2 elever fra alle 
klasser fra 
0. – 6. årgang. 
Elevrådsarbejdet er et område, som 
også får politisk opmærksomhed, 
det bliver spændende, hvilken be-
tydning det kan få. Vi har allerede 
gode erfaringer med at lytte til ele-



verne, og vi oplever, at de yngste børn sagtens kan bidrage til en positiv og spændende ud-
vikling. 
Kompetenceudvikling 
Skolen fortsætter det kommunale forløb ”Program for læringsledelse”, og arbejdet bliver 
nu koblet sammen med udviklingen af skolens PLC (Pædagogisk læringscenter). Overskrif-
ten er ”Relationer i undervisningen”. 
Derudover fortsætter vi i år med udviklingen af medarbejdernes mange og forskellige kom-
petencer. Der er medarbejdere, som skal deltage i: 
 
Kompetenceforløb: Kamibe, ICDP, Læringsvejleder, Læringsvejleder. 
Derudover deltager nogle i ministeriets program ”Plads til forskellighed” – om at skabe in-
kluderende fællesskaber. Det kan vi fortælle mere om, når vi har været på introdag i uge 
33. 
 
Nyt fra bestyrelsen 
Så tager vi fat på et nyt skoleår og byder velkommen til 17 nye børn og deres forældre i 0. 
klasse. 
Fællesskolen holder et stabilt elevtal, til trods for at vi ikke længere har modtageklasser, og 
det er vi glade for. En del af vores modtageelever har valgt at blive skolen, og de er nu alle 
sluset ud i de almene klasser. Det er dejligt, at vi forsat er en skole man vælger til, og vi ser 
en løbende tilgang på alle klassetrin hen over skoleåret. 
Vi har en meget engageret personalegruppe med mange og brede kompetencer, som også 
forsat udvikles. De skaber i stort omfang rammer, som kan rumme alle forskellige elever. 
SFO’en har også forsat stor tilslutning, som afspejles af de spændende og varierede tilbud. 
Der er ture ud af huset, klub store børn og aktiviteter både ude og inde, for store som små. 
Personalet har timer både i SFO og i skolen, hvilket giver en fin helhed, udbytterigt tværfag-
ligt samarbejde og det er en rigtig god udnyttelse af ressourcerne. Det betyder, at der i 
mange skolelektioner er 2 voksne ved/omkring børnene. 
I har sikkert læst eller hørt, at Haderslev kommunes skoler er meget trængte og mange må 
bl.a. samlæse flere klasser for at få de knappe resourcer til at slå til. 
Heldigvis er vores økonomi god og stabil, og vi er ikke på samme måde trængte på ressour-
cer. Men det er selvfølgelig noget, vi hele tiden har opmærksomhed på i skolebestyrelsen. 
I foråret afholdt vi sammen med resten af landets skoler skolebestyrelsesvalg. Vi mangler 
forsat at få besat nogle pladser - både i bestyrelsen og som suppleanter. Så er du forældre 
på skolen, og kunne du tænke dig at være med til at sætte retningen og præge skolen, så 
skal du endelig stille op. Vi afholder suppleringsvalg inden længe - nærmere info følger. 
Men indtil da, er du, som altid meget velkommen til at henvende dig til både skolebestyrel-
sen eller til skoleledelsen - vi fortæller gerne mere og svarer på spørgsmål. Har du lyst til 
at følge mere med i, hvad der rører sig på skolen og i SFO ’en, kan vi anbefale at følge os på 
facebook - der lægges dagligt små historier og billeder fra hverdagen. 
Venlig hilsen 
Skolebestyrelsen v/ Stine Mateev, formand. 
 
 
 



 
Ringetider – justering i forhold til spisetidspunkt 
Fra dette skoleår flytter vi spisning til tidspunktet efter de to frikvarterer. Vi laver denne 
afprøvning frem til efterårsferien, hvor vi evaluerer og evt. justerer. Vi tror, det kan give 
eleverne bedre mulighed for ro i spisesituationen, da de ikke skal skynde sig ud og lege. De 
kommer ind efter legeaktiviteter, og så kan de spise. 
Ringetider Lektion Lektions tid Bemærkninger 
08.00 – 08.30 1. 30 min.  
08.30 – 09.20 2. 50 min.  
09.20 – 09.45 pause 30 min. pause Teaterring 09.43 

Spisning foregår fra kl. 11.55 – ca. 12. 05 
09.50 – 10.40 3. 50 min.  
10.40 – 11.30 4. 50 min.  
11.30 – 11.55 Pause 30 min. pause Teaterring 11.53.  

Spisning foregår fra 11.55 – ca. 12.05 
12.00 – 12.50 5. 50 min.  
12.50 – 13.05 Pause 15 min. pause Teaterring 13.03 
13.05 – 13.55 6. 50 min. Kl. 13.50 – eleverne rydder op og gør 

klar til hjemtransport 
13.55 – 14.55 7. 50 min.  
 
Vi glæder os til samarbejdet i det kommende år – og ser frem til at 
mødes med jer. 
venlig hilsen 
Alle medarbejdere Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup 

 
SÆNK FARTEN! 

 Hoptrup frivillige brandværn kan næste år fejre 90 års virke i vort lokalområde. 
Brandværnet har altid været en integreret og velanset del af vort lokalområde, 
og der har altid været respekt for den indsats, som de i brandværnet har ydet 
gemmen årene. Der er dog et punkt, hvor vi som borgere mangler respekt fra 
brandmændenes side. Nemlig når der bliver kaldt til udrykning, og I skal hen på 
brandstationen. Nogle af jer glemmer alt om, hvor I befinder jer, og kører ind i 
Hoptrup fra de forskellige sider med voldsom stor hastighed. Nogle af jer, der 
gør det, har selv mindre børn, som bor og leger ved indfaldsvejene til Hoptrup. 
Lad ikke vores store respekt og opbakning til Hoptrup frivillige brandværn blive 
til angst, for at I kører vore børn børnebørn ned hver gang sirenen lyder.  
En meget bekymret mor mormor. Så sænk farten. Man må kun køre 50 km. 
Kirsten Diernæsvej nr. 10 



BRUG BOLDEN

Samarbejde mellem HMIF og Fælleskolens SFO
Går du i 2.- eller 3. klasse, og har du lyst til at få kendskab til, hvad det vil sige at 
være med i en Idrætsforening, har du her mulighed for,

Du behøver

Brug bolden er leg med bold, hvor vi vil komme omkring 
Floorball 

Vi træner den første onsdag i hver måned fra kl. 15.45 til 17.00 i Marstrup 

  Vi starter op onsdag den 5. september

Efterfølgende træner vi onsdag den 3. oktober, onsdag den 7. november og 
onsdag den 5.december (Forløbet evalueres inden nye tider for 2019 bliver 

I starten er der en medarbejder fra SFO som deltager. 

Børnene kan tage skolebussen kl. 15.00 fra skolen op til Mar

Til træningen er det vigtigt, at I medbringer sportstøj og indendørssko (rengjorte 
tennissko).  

For at deltage skal tilmeldingen ske 
SFO. (Susanne) 

Skriv evt. på intra til Susanne Gormsen, hvis d
klasse og et mobilnummer på mor eller far.

Hilsen 

Karin Sand Hansen  

Tlf.: 26 79 50 73/ mail: karinsandhansen@live.dk

 

 

BRUG BOLDEN 

Samarbejde mellem HMIF og Fælleskolens SFO
eller 3. klasse, og har du lyst til at få kendskab til, hvad det vil sige at 

være med i en Idrætsforening, har du her mulighed for, helt gratis, at tilmelde dig 
Brug Bolden.  

Du behøver ikke gå i SFO for at deltage. 

Brug bolden er leg med bold, hvor vi vil komme omkring Håndbold 

Vi træner den første onsdag i hver måned fra kl. 15.45 til 17.00 i Marstrup 
Hallen 

Vi starter op onsdag den 5. september 

æner vi onsdag den 3. oktober, onsdag den 7. november og 
onsdag den 5.december (Forløbet evalueres inden nye tider for 2019 bliver 

meldt ud) 

I starten er der en medarbejder fra SFO som deltager.  

Børnene kan tage skolebussen kl. 15.00 fra skolen op til Marstrup Hallen.

, at I medbringer sportstøj og indendørssko (rengjorte 

For at deltage skal tilmeldingen ske senest tirsdag den 28. august til Fælleskolens 

Skriv evt. på intra til Susanne Gormsen, hvis du vil deltage. Vi har brug for dit navn, 
klasse og et mobilnummer på mor eller far. 

karinsandhansen@live.dk  

Samarbejde mellem HMIF og Fælleskolens SFO 
eller 3. klasse, og har du lyst til at få kendskab til, hvad det vil sige at 

, at tilmelde dig 

Håndbold – Fodbold - 

Vi træner den første onsdag i hver måned fra kl. 15.45 til 17.00 i Marstrup 

æner vi onsdag den 3. oktober, onsdag den 7. november og 
onsdag den 5.december (Forløbet evalueres inden nye tider for 2019 bliver 

 

strup Hallen. 

, at I medbringer sportstøj og indendørssko (rengjorte 

til Fælleskolens 

u vil deltage. Vi har brug for dit navn, 



HMIF 
Har du lyst til både at få sved på panden og masser af socialt samvær
motions floorball det helt rigtige for dig. Igen i år har vi 2 hold, et mixhold 
og et damehold. Den eneste betingelse for at deltage er
over 15 år.   
Tidspunkt for mixhold: tirsdag
den 28.august 
Tidspunkt for damehold: søndag kl. 20.00 til kl. 21.00
28. oktober   

Kontingent: 350,00
.Husk: Indendørssko og mon ikke en drikkedunk vil være en god ide
kan lånes af HMIF. Da det er standart stave, anbefaler vi, at du efter nogle 
gange køber din egen, som passer til dig både med hensyn til højde og 
spilleside. 

Håber vi ses. 

Hilsner fra  
Mixhold – Niels & Michael 
Damehold – Joan 
Ved eventuelle spørgsmål til onsdagsholdet
26795073 og Joan kan kontaktes vedr. søndagsholdet på tlf. 601489

 
 

 
                                            WWW.hmif.dk

HMIF Floorball
sved på panden og masser af socialt samvær

motions floorball det helt rigtige for dig. Igen i år har vi 2 hold, et mixhold 
og et damehold. Den eneste betingelse for at deltage er, at du skal være 

tirsdag fra kl. 17.30 til kl. 19.00. Opstart tirsdag 

øndag kl. 20.00 til kl. 21.00. Opstart søndag den 

350,00 kr. fra nu og frem til juni. 2019
Husk: Indendørssko og mon ikke en drikkedunk vil være en god ide

kan lånes af HMIF. Da det er standart stave, anbefaler vi, at du efter nogle 
gange køber din egen, som passer til dig både med hensyn til højde og 

 

til onsdagsholdet kan Karin kontaktes på t
kan kontaktes vedr. søndagsholdet på tlf. 601489

WWW.hmif.dk 

Floorball 
sved på panden og masser af socialt samvær, så er 

motions floorball det helt rigtige for dig. Igen i år har vi 2 hold, et mixhold 
at du skal være 

Opstart tirsdag 

Opstart søndag den 

2019 
Husk: Indendørssko og mon ikke en drikkedunk vil være en god ide Stave 

kan lånes af HMIF. Da det er standart stave, anbefaler vi, at du efter nogle 
gange køber din egen, som passer til dig både med hensyn til højde og 

Karin kontaktes på tlf. 
kan kontaktes vedr. søndagsholdet på tlf. 60148984. 



Hverdagen er for mange så småt begyndt at røre på sig igen, det 
samme er gældende for HMIF.  Udendørssæsonen er begyndt på 
sidste halvleg, og indendørssæsonen er lige på trapperne med 
første halvleg. 
August og september mdr. er spækket med aktiviteter i HMIF, så 
trænger du til at få formen trimmet efter sommerens nydelser, er der rig 
mulighed for at finde en aktivitet som passer til dig. 
plejer at være på programmet og nye tilt
indendørssæson Yoga og motion 
Kontakten eller på www.hmif.dk
Hvorfor vælge HMIF? Fordi HMIF har de grundlæggende værdier
kendetegn for en Dansk idrætsforening. Den er mødestedet for bevægelse, 
fællesskab og demokratisk tænkning. Stedet hvor man mødes på kryds og tværs 
af alder, køn, sociale status og kulturel baggrund. Bedst af alt
mulighed for at møde en der ligner dig selv
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 nøgleordene 
Fællesskab, hygge og bevægelse kan du også få
til Stafet For Livet. Du skal ikke være medlem af HMIF for at deltage på holdet, 
det er for alle, der sammen med HMIF vil være med til at gøre en
som erhvervsdrivende lyst til at støtte op om holdet
som rundesponsor, er du mere en velkommen til at kontakte Karin på tlf. 
26795073 eller mail karinsandhansen@liv
Hvad får I ud af at sponsorerer Hoptrup Marstrup IF
  
• I er med til at støtte Kræftens Bekæmpelse på en aktiv måde.
• I viser, at Erhvervslivet i Hoptrup

med HMIF, støtter op om et godt formål
• Der vil blive lavet et rundetæller
• Der vil komme et opslag på vores hjemmeside/Facebook side, hvor I 

vil blive nævnt, evt. også med jeres logo
• I er en del af Hoptrup Marstrup Idrætsforenings hold
 
Håber at se rigtig mange fra sognet
Livet.  
Med sportslig hilsen 
Formand for HMIF – Karin Sand Hansen

Hverdagen er for mange så småt begyndt at røre på sig igen, det 
samme er gældende for HMIF.  Udendørssæsonen er begyndt på 
sidste halvleg, og indendørssæsonen er lige på trapperne med 

August og september mdr. er spækket med aktiviteter i HMIF, så 
trænger du til at få formen trimmet efter sommerens nydelser, er der rig 
mulighed for at finde en aktivitet som passer til dig. Der er alt det gode, som 
plejer at være på programmet og nye tiltag. Af nyt tilbyder vi i den kommende 
indendørssæson Yoga og motion Volleyball. Se de forskellige opslag her i 

www.hmif.dk eller HMIF Facebook. 
Hvorfor vælge HMIF? Fordi HMIF har de grundlæggende værdier
kendetegn for en Dansk idrætsforening. Den er mødestedet for bevægelse, 
fællesskab og demokratisk tænkning. Stedet hvor man mødes på kryds og tværs 
af alder, køn, sociale status og kulturel baggrund. Bedst af alt

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 nøgleordene er leg, hygge og sjov bevægelse.
Fællesskab, hygge og bevægelse kan du også få, ved at deltage på HMIF holdet 
til Stafet For Livet. Du skal ikke være medlem af HMIF for at deltage på holdet, 

sammen med HMIF vil være med til at gøre en
lyst til at støtte op om holdet, evt. med et fast beløb eller 

er du mere en velkommen til at kontakte Karin på tlf. 
karinsandhansen@live.dk  

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

I er med til at støtte Kræftens Bekæmpelse på en aktiv måde.
I viser, at Erhvervslivet i Hoptrup, Marstrup og omegn

støtter op om et godt formål 
Der vil blive lavet et rundetæller skilt ved vores telt, med jeres logo på
Der vil komme et opslag på vores hjemmeside/Facebook side, hvor I 
vil blive nævnt, evt. også med jeres logo 
I er en del af Hoptrup Marstrup Idrætsforenings hold

tig mange fra sognet, både til aktiviteterne i HMIF og til Stafet For 

Karin Sand Hansen 

Hverdagen er for mange så småt begyndt at røre på sig igen, det 
samme er gældende for HMIF.  Udendørssæsonen er begyndt på 
sidste halvleg, og indendørssæsonen er lige på trapperne med 

August og september mdr. er spækket med aktiviteter i HMIF, så 
trænger du til at få formen trimmet efter sommerens nydelser, er der rig 

Der er alt det gode, som 
ag. Af nyt tilbyder vi i den kommende 

. Se de forskellige opslag her i 

Hvorfor vælge HMIF? Fordi HMIF har de grundlæggende værdier, som er 
kendetegn for en Dansk idrætsforening. Den er mødestedet for bevægelse, 
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 

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 

er leg, hygge og sjov bevægelse.  
ved at deltage på HMIF holdet 

til Stafet For Livet. Du skal ikke være medlem af HMIF for at deltage på holdet, 
sammen med HMIF vil være med til at gøre en forskel. Har du 

evt. med et fast beløb eller 
er du mere en velkommen til at kontakte Karin på tlf. 

til Stafet For Livet: 

I er med til at støtte Kræftens Bekæmpelse på en aktiv måde. 
og omegn i fællesskab 

skilt ved vores telt, med jeres logo på 
Der vil komme et opslag på vores hjemmeside/Facebook side, hvor I 

I er en del af Hoptrup Marstrup Idrætsforenings hold 

både til aktiviteterne i HMIF og til Stafet For 



                                                                                                                                                                                                                                              

 

HMIF er igen klar til Danmarks smukkeste stafet,  

og det håber vi også at du er. 
Stafetten afholdes fra lørdag den 08. september kl. 12.00 til søndag den 09. 

september kl. 12. 

Har du lyst til at være med på holdet, kan du allerede nu tilmelde dig Hoptrup 
Marstrup Idrætsforening. 

Gå ind på hjemmesiden www.stafetforlivet.dk og tilmeld dig under Hoptrup 
Marstrup Idrætsforening eller ring/skriv til Karin tlf. 26 79 50 73 mail 
karinsandhansen@live.dk, som vil være behjælpelig med tilmeldingen. 

Det koster 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn. Beløbet går ubeskåret til 
Kræftens Bekæmpelse. Har man ikke mulighed for at deltage, men gerne vil 
støtte Kræftens 
Bekæmpelse kan der 
under holdet enten 
doneres et beløb eller 
tændes lys.  

HMIF vil ligesom sidste 
år stille telt op og 
sørger for, at teltet 
bliver indrettet 
hyggeligt. Der vil være 
mulighed for holdets 
deltager at købe øl, 
sodavand, kaffe og 
kage - indtægterne vil gå ubeskåret til Stafet for Liv. 

Vi glæder os til en hyggelig weekend sammen med dig – uanset om du går/løber 
1 eller 10 runder for holdet, er det vigtigt at være med.  

Husk, du behøver ikke at være medlem af HMIF, for at være med på holdet. 



BADMINTON 
HMIF Badminton er nu klar til en ny sæson 2018-2019, og håber at mange kan 
have interesse i sporten.  
Ungdom har fået følgende træningstid med start fredag, den 31. august 2018 
Onsdag kl. 17 til 18,30 
Fredag kl. 17,00 til 18,30  
 
Alle såvel ny begyndere som tidligere og nuværende spiller er velkommen. I 
møder bare op på ovennævnte træningstider og ny begyndere kan låne en ket-
cher i hallen, ligesom nye har en måneds prøvetid. Er der forældre der gerne vil 
give et nap, er de også velkommen. Da vi mangler træner og hjælpetræner hø-
rer vi gerne, såfremt nogen har interesse i at hjælpe børnene i gang, ligesom vi 
gerne vil have en eller 2 mere i udvalget.  
 
Motions badminton starter op mandag, den 3. sept. 2018 
Har tider mandag kl. 19-22, onsdag kl. 18,30-22 og fredag kl. 18,30-21 
 
Husk: Fordeling af banetider sker efter følgende principper: 

1. Spillere fra foregående sæson har ret til samme tid i den nye sæson – Så 
husk giv undertegnede besked inden 1. sept. 2018 

2. Dernæst kan de spillere fra foregående sæson, der ønsker at flytte spilletid 
vælge blandt de ledige tider 

3. Endelig bliver de resterende tider lejet ud efter ”først til mølle” princippet 
Se også vor hjemmeside HMIF.dk 
Ønsker du/I at leje/bekræfte/flytte en bane kan henvendelse ske til HC Johann-
sen på mobil 22707888 eller hc_johan@mail.tele.dk 

- 

SULTEN TYV 
En sulten tyv har været på spil i Hoptrup i begyndelsen af juli. Kathrine Damm 
på Djernæsvej havde uventet og uønsket besøg i kælderen, hvor der blev tyv-
stjålet konservesdåser mm. Indbrudstyven var listig, for vedkommende fandt 
ind på kontoret, hvor der var en passende indkøbspose til at transportere mad-
varerne. Nu håber Kathrine Damm, at tyven har haft godt af den gode mad. Det 
må jo have været en meget trængende person, der har gjort sig kriminel for då-
semad; men hun vil meget gerne have sin indkøbspose tilbage. Så, kære ind-
brudstyv: Returner nu den indkøbspose – gerne i nattens mulm og mørke. 

 



Formandens tak og 
opfordring

           

Tak for god opbakning til Sankt 
Hans arrangementet.  

Det er sjovt at være med til at 
arrangere noget, når der er god 
opbakning, så jeg glæder
allerede til at arrangere næste 
Sankt Hansfest. 

Formandens tak og 
opfordring 

 

Tak for god opbakning til Sankt 

 
sjovt at være med til at 

når der er god 
glæder mig 

næste 

   

Borgerforeningen vil gerne være 
med til at arrangere et 
julearrangement for børn og 
barnlige sjæle. Det kræver
er nogle frivillige, 
både med at arrangere det og på 
selve dagen med det praktiske.
Hvis du har nye idéer til 
julearrangementet, ville det være 
ekstra skønt.   

ØV ingen byfest i 
Som der tidligere er orienteret 
om, arrangerer borgerforeningen 
ingen byfest i år. Den væsentlige 
grund er, at der va
deltog sidste år. Borgerfo
vil gerne fremadrettet 
til at arrangere noget, som mange 
kan have interesse i. Derfor vil vi 
gerne have input fra jer. Vi vil 
gerne vide fx  

 Hvornår på året
 Hvilket indhold?
 Hvem vil hjælpe?
 Skal det være et samarbejde 

mellem alle forenin
byen? 

 Osv. 
Henvend jer med jeres idéer til én 
fra bestyrelsen eller ring/skriv på 
nedenstående: 
Mobil: 40965628 
E-mail: henning@hoptrup.net

Hilsen Henning 

Borgerforeningen vil gerne være 
gere et 

for børn og 
Det kræver, at der 

 der vil hjælpe 
åde med at arrangere det og på 

selve dagen med det praktiske. 
Hvis du har nye idéer til 
julearrangementet, ville det være 

i år! 
Som der tidligere er orienteret 
om, arrangerer borgerforeningen 

. Den væsentlige 
var for få, der 
Borgerforeningen 

fremadrettet være med 
noget, som mange 

kan have interesse i. Derfor vil vi 
gerne have input fra jer. Vi vil 

Hvornår på året 
Hvilket indhold? 
Hvem vil hjælpe? 
Skal det være et samarbejde 
mellem alle foreninger i 

Henvend jer med jeres idéer til én 
fra bestyrelsen eller ring/skriv på 

 
henning@hoptrup.net 



d. 31
 

FREDAG: 
 17.00: Fælles opsætning af telte.
 17.00: Bilorienteringsl
 19.00: Baren åbner for salg af p
 Sømbræt  
 

LØRDAG: 
 13.00: Baren åbner og 
 13.00: Hoppeborgene p
 13.00 – 17.00: KFUM spejderne fra Hoptrup laver b

spejderaktiviteter. 
 13.00: Gaderundbold.
 14.00: Tombola 
 14.00 – 16.00: Ansigtsmaling.
 14.00 – 18.00: Kondibingo.
 15.00 – 16.00: Kagebord.
 16.00 – 18.00: Fodboldkamp, Serie 6
 18.00: Fællesspisning. Medbring selv madkurv og service, s

grillen er klar. 
 19.00: Dart turnering
 

 

Som noget nyt i år har vi gaderundbold lørdag eftermiddag, så her er en oplagt 
mulighed for at få nogle hyggelige timer sammen med naboerne. 
Skynd dig rundt på din gade og spørg naboerne om de ikke har lyst til at være med. 
Det er både for børn og voksne, altså ingen 
10 personer på et hold. 
Det er ganske gratis at være med.
Tilmelding skal ske til Mette på tlf: 26 55 67 89.
Ved tilmelding husk at skrive gadens navn, som også er holdets navn.
Sidste frist for tilmelding er torsda
 

Marstrup byfest 

d. 31-8 & 1-9 2018 

tning af telte. 
17.00: Bilorienteringsløb efterfulgt af præmieoverrækkelse og fest

bner for salg af pølser og brød samt drikkevarer.

13.00: Baren åbner og dermed byfestens dag nr. 2. 
13.00: Hoppeborgene på pladsen åbner. 

17.00: KFUM spejderne fra Hoptrup laver bål og andre 

13.00: Gaderundbold. 

16.00: Ansigtsmaling. 
18.00: Kondibingo. 

Kagebord. 
18.00: Fodboldkamp, Serie 6. 

llesspisning. Medbring selv madkurv og service, s

19.00: Dart turnering. 

Gaderundbold 

har vi gaderundbold lørdag eftermiddag, så her er en oplagt 
mulighed for at få nogle hyggelige timer sammen med naboerne.  
Skynd dig rundt på din gade og spørg naboerne om de ikke har lyst til at være med. 
Det er både for børn og voksne, altså ingen aldersgrænse. Der skal bare mindst være 

Det er ganske gratis at være med. 
Tilmelding skal ske til Mette på tlf: 26 55 67 89. 
Ved tilmelding husk at skrive gadens navn, som også er holdets navn.
Sidste frist for tilmelding er torsdag den 30/8. 

 

kkelse og fest 
d samt drikkevarer. 

l og andre 

llesspisning. Medbring selv madkurv og service, så sørger vi for at 

har vi gaderundbold lørdag eftermiddag, så her er en oplagt 

Skynd dig rundt på din gade og spørg naboerne om de ikke har lyst til at være med. 
aldersgrænse. Der skal bare mindst være 

Ved tilmelding husk at skrive gadens navn, som også er holdets navn.  



Masser af nye ansigter på Efterskolen 
I søndags skete det så igen. Hoptrup fik en masse nye – midlertidige – 
indbyggere. Helt præcist er det blevet til 98 nye elever, der i det næste års tid 
skal slå deres folder på Hoptrup Efterskole. 
I denne første uge af deres efterskoleår, er der en introuge med navnelege, 
linjefag og en tur til 
Solbakken, men allerede i 
næste uge starter den 
almindelige undervisning. 
I løbet af året vil vi igen 
invitere til en masse 
arrangementer på vores 
skole, og jeg håber, at I vil 
have lyst til komme forbi og 
dele oplevelser med os. Vi 
annoncerer alle vores 
arrangementer på vores 
hjemmeside og på 
Facebook – og vil 
fremadrettet også gøre lidt mere ud af, at bruge Kontakten til at fortælle om, 
hvad der foregår hos os. 
Jeg håber, at I vil tage godt imod vores nye elever, hvad enten I møder dem ved 
Slivsøen, på vej til købmanden eller et helt andet sted i byen. 
Med venlige hilsner – og med håbet om endnu et år med et godt samarbejde 
med alle i Hoptrup. 
Ken Petersen, forstander 
  

Marstrup Byfest 2018 
Bil-Orienteringsløb  

Fredag den 31. august kl. 17.00 lyder starten på årets bil 
orienteringsløb i Marstrup. 
Så fyld bilen med naboer, enner eller familie og få nogle 
hyggelige timer sammen. 
Der er præmier til 1., 2. og 3. pladsen. Desuden er der en 
vandrepokal til vinderen. 
Det koster 50kr. pr. bil at deltage.  

Tilmelding via mobilepay: 23261625 (Britta Godbersen) 
husk at skriv holdnavn. 

BEGRÆNSET ANTAL PLADSER!!  
 



      DEN VARME SOMMER – OG HESTEBØNNER  
Den tørre sommer har været 
hård ved landbrugets afgrø-
der. En del har i år forsøgt 
med hestebønner. Bl.a. langs 
med Diernæsvej havde Dorthe 
Kreiberg og Søren Lausten en 
mark med hestebønner: Dor-
the Fortæller: ”Bønnerne star-
tede som smukke grønne 
planter med fine velduftende 
blomster. De skulle have vok-
set sig til mandshøje planter 
med høsttidspunkt ca. medio 
september. Det tørre vejr bevirkede imidlertid at planterne stoppede væksten 
længe før tid og visnede ind til små sorte planter, der blev høstet ca. 1 mdr. før 
tid. Så det var hverken en mark, der var brændt eller en rapsmark, der var råd-
net væk - som nogen har spurgt om. Det var hestebønner, som det var første 
gang vi havde i markplanen.”  

                                                                       - 

Børnefodbold Fodbold for sjov 
Så er det atter blevet tid til at starte op med fodbold for børn. Vi starter 
tirsdag den 21. August 2018. (Anmod eventuelt om medlemskab på Face-
book ”HMIF børnefodbold” for løbende information) 
Tidspunkt og sted: Tirsdage fra kl. 17.00 til kl. 17.45 på fodboldbanen i Mar-
strup.  
Kontingent: Det afhænger af eventuelle turneringskampe, men det bliver 
billigt. 
Aldersgruppe: Årgang 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014  
Håber vi ses:) 
Fodboldhilsner fra trænerne 
Ved eventuelle spørgsmål kan Joan (Tlf. 60 14 89 84) og 
Pernille (Tlf. 60 60 99 64) eller Helle (23449134) kontaktes. 
Hvis du har lyst til at være en del af trænerstaben, så giv lyd. 

 

 



KIRKEKONTAKT  
    HOPTRUP SOGN 
  
 
        AUGUST - SEPTEMBER     

Søndag den 19. august kl. 19.00, 12. søndag efter trinitatis 
Klavergudstjeneste ved Lars-Peter Melchiorsen 
 
Søndag den 26. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. Efter gudstjenesten bydes alle på 
frokost i Kirkehuset. I forbindelse med frokosten vil der være information 
om Kirkens Korshærs arbejde i Haderslev. Frokost med øl/vand kr. 50,- 
 
Torsdag den 30. august kl 16.00: 1. gang i Børneklubben Ulvetimen.  
Se omtale nedenfor. 
 
Fredag den 31. august kl. 9.00 Staudeklub. Se omtale nedenfor. 
 
Søndag den 2. september kl. 10.30, 14. søndag efter trinitatis 
Højmesse med klaver, ved Poul Martin Langdahl. 
 
Mandag den 3. september kl. 19.00: Kirkehusets Læsecafé.  
Se omtale nedenfor. 
 
Onsdag den 5. september kl. 18.00: 1. gang i Juniorklubben.  
Se omtale nedenfor. 
 
Søndag den 9. september, 15. søndag efter trinitatis 
Ingen gudstjeneste i Hoptrup. Vi henviser til friluftsgudstjenesten kl. 10.00 i 
Haderslev Dampark i forbindelse med Stafet for Livet.  
 
Mandag den 10. september kl. 19.00: Strikkecafé. Se omtale nedenfor.  
 
Tirsdag den 11. september kl. 12.00 Frokost for mænd i Kirkehuset 
Se omtale nedenfor. 
 



Torsdag den 13. september kl. 18.30 Brætspilsaften i Kirkehuset 
Se omtale nedenfor. 
 
Søndag den 16. september kl. 10.30, 16. søndag efter trinitatis 
HØSTGUDSTJENESTE ved Poul Martin Langdahl. 
 
Torsdag den 20. september kl. 18.00: Fællesspisning i Kirkehuset. 
Se omtale nedenfor. 
 
Fredag den 21. september kl. 13.00 Bag og smag… Se omtale nedenfor. 
 
Søndag den 23. september kl. 10.30, 17. søndag efter trinitatis 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
 
Onsdag den 26. september kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste.  
Se omtale nedenfor. 
 
Fredag den 28. september kl. 9.00 Staudeklub. Se omtale nedenfor. 
 
Søndag den 30. september kl 10.30, 18. søndag efter trinitatis 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 

_________________   

 

Spaghettigudstjeneste 
Den næste spaghettigudstjeneste er onsdag den 26. september kl. 17.00. 
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 til: Poul Martin på SMS: 5116 8656. 

_________________   

 
STAUDEKLUB 
Staudeklubben holder flyttedag, - altså flytning af tidspunktet.  
Vi mødes fremover ved staudebedet den sidste fredag i måneden, så det 
bliver fredag den 31. august kl. 9.00. Vi ser efter liv i blomsterne. Bagefter 
drikker vi en kop kaffe,  
inde eller ude, alt efter de vejrlige forhold. 
 



INVITATION TIL BØRNEKOR I HOPTRUP  

  

I august begynder et nyt børne-kirkekor i Hoptrup, med torsdag som fast 
øvedag, fra klokken 16-17.15. Første gang er torsdag den 30. august. 
Børn, der går i 3.-6. klasse kan deltage og der er ikke optagelsesprøve.  
Du skal bare have lyst til at synge sammen med andre. 
Vi kommer til at synge alle slags sange, og vi skal også være med ved 
gudstjenester i Kirken. Når man synger til gudstjeneste får man løn for det. 
Vi vil også synge en musical om Noa og hans ark. 
 
Så hvis du er glad for at synge og kunne tænke dig at være sammen med 
andre, der er sangglade, så kan du melde dig til at komme med. 
Det hele kommer til at begynde med en korlørdag den 25. august fra 
klokken 10-14, hvor vi vil synge sammen, lave aktiviteter og spise frokost 
sammen. Og så slutter vi af med at synge et par sange for jeres forældre 
klokken 13.45. 
 
Hvis du kunne tænke dig at synge i koret, så skal du melde dig til hos mig 
senest mandag den 20. august. Du kan også bare melde dig til korlørdagen, 
hvis du lige vil finde ud af, om koret er noget for dig, ligesom de første tre 
torsdage også er prøvetid. 
Man melder sig til ved at skrive til mig enten på mail: 
skovgaard.p@gmail.com eller ved at ringe på 30484376 eller skrive en sms. 
Skriv navn og adresse og hvilken klasse du går i. 
Mange varme korhilsner fra Lone Skovgaard 

_________________   

 

ULVETIME og JUNIORKLUB 
Ulvetimen begynder den 30. august kl. 16.00-17.15 i konfirmandstuen og  
Juniorklubben begynder den 5. september kl. 18-19.30.  
 
Ulvetimen er fra 3-4 år til man ikke gider mere. Som deltager børnene efter 
aftale blive hentet i børnehave eller SFO. 
Juniorklubben er for dem der går i 3. klasse og opefter. 
Fortæl gerne om det, hvis du/I kender nogen interesserede. 
Hvis du har spørgsmål vedrørende Ulvetime og Juniorklub, kan du ringe eller 
sms’e til Malene Hansen på: 60939887 
 



BRÆTSPILSAFTEN 
Elsker du også et godt spil?  
Altså sådan et gammeldags bræt-, 
terning- eller kortspil? 
Så har du nu chancen for at være 
med i et hyggeligt fællesskab med 
andre spilleglade folk i alle aldre. 
Kom til en uformel spilleaften i 
kirkehuset ved Hoptrup Kirke 
 
Torsdag d. 13. september kl. 18.30-ca. 20.30 
 
Der vil være masser af spil at vælge imellem, men du er også 
velkommen til at medbringe dit eget yndlingsspil.  
Forhåbentligt kommer der en masse mennesker, du kan spille med. 
Arrangementet inkl. kaffe/te/saft og kage 
koster 20,- for voksne (fra 15 år). 
Børn er velkomne ifølge med voksne. Tilmelding ikke nødvendig. 
Mvh brætspilsudvalget: Dorthe Godbersen og Joan Hejsel 

_________________   

 

 

Frokost - for mænd 

-  mødes følgende dage i 

efteråret:  

• Tirsdag den 11. sept. kl. 12.00 i 
Kirkehuset. Vi hygger og spiser 
smørrebrød sammen. Pris 50 kr. 
• Onsdag den 3. okt. kører vi fra kirken kl. 9.30 til Frøslevlejren, hvor Harry 
Flebbe viser os rundt. Vi spiser dernede. Pris 30 kr.  
Tilmelding af hensyn til biler senest den 28. sept. på tlf. 20405572. 
• Uge 47 eller 48 tager vi på flyvestation Skrydstrup på rundvisning.  
Nærmere information følger. 
• I december holder vi julefrokost i Kirkehuset. Dato er ikke fastsat endnu. 
Nærmere information følger. 
 



Kirkehusets LÆSECAFÉ 
Mandag den 3. september begynder læsecaféen igen. Læsecaféen mødes 
den første mandag i måneden.  
Kontaktperson: Else Due-Hansen:Tlf. 20997403 /@: elseogviggo@gmail.com 
 

_________________ 
 

STRIKKECAFÉ  
”De strikse” mødes den anden mandag i måneden kl. 19-21 i Kirkehuset.  
Næste gang er mandag den 10. september.  
Alle er velkomne, unge som gamle,  
øvede som uøvede strikkere/hæklere.  
Kom med dit håndarbejde, vi hygger sammen.  
Spørgsmål og tilmelding til Karen Prahl  
på mobil 21742579 eller fru.prahl@hotmail.com 
Se under Aktiviteter på www.hoptrupkirke.dk  
eller følg gruppen på facebook: ”Strikkecafe i Hoptrup” 

_________________ 

 
 

”BAG og SMAG”  
 
sammen med Poul Martin  
 
Fredag den 21. september  
kl. 13.00 skal der bages kager og 
boller til at putte i fryseren, så 
konfirmander og andet godtfolk kan få lidt godt, når der trænges til det.  
 
Men det er nu ikke alt, der skal i fryseren, for kl. 15.00 skal vi da lige smage 
på det nybagte sammen med en kop kaffe.  
 
Så her er tale om en ’Fredags café special’ – kom og bag og smag med! 
Du er meget velkommen til at komme og bage med, og fra kl. 15 er du 
velkommen, hvis du har allermest lyst til bare at smage.  
 
 

mailto:elseogviggo@gmail.com
mailto:fru.prahl@hotmail.com
http://www.hoptrupkirke.dk/


FÆLLESSPISNING I KIRKEHUSET 
 
Torsdag den 20. september kl. 18.00 indbydes alle til at komme og spise 
sammen i Kirkehuset.  
De to første fællesspisninger har været med meget stor tilslutning.  
Det er sundt at spise sammen og få en god og hyggelig snak i festligt lag! 
 
Kom og vær med!  
Alle er velkommen! 
 
TORSDAG DEN 20. SEPTEMBER  
KL. 18.00.   
 
Tilmelding er nødvendig,  
gerne senest lørdag den 15. september.  
 
Du tilmelder dig hos dagens madhold, 
ring eller sms til enten:  
Else og Benny Clausen  
på tlf: 2629 5948  
Eller Mona og Johan Kulmbach  
på tlf: 5052 0486.   
 
Hvis du har brug for kørelejlighed, hvis 
brug for at blive hentet, så giver du bare 
besked om det ved tilmeldingen.  
 
Hvis du ikke har mulighed for at forlade 
din stue, kan du også få leveret en 
portion mad hjem til dig selv.  
Giv besked om det ved tilmeldingen. 
 
Pris:  
Børn på 0-3 år er det gratis.  
Børn på 3-12 år koster det kr. 25.  
og for voksne koster det kr. 50.                                   

  



VOKSENKOR VED HOPTRUP KIRKE 
 
En ny sæson banker på med voksenkor i Hoptrup Kirke.  
Her er overblikket: 
 
Øve til Høstgudstjeneste: 
Onsdag d. 5. september kl. 17.-18 og onsdag den 12. september kl. 17-18.  
Søndag den 16. september klokken 10.30, vi mødes en time før: kl. 9.30. 
 
KORLØRDAG for alle 
Hoptrup Kirke inviterer alle, der har lyst, til at komme til en 
sanglørdag den 6. oktober fra 10-15. 
Vi skal synge og hygge os med at udforske vores stemmer. Det bliver helt 
enkle kor-opgaver, hvor alle kan deltage. Dagen slutter med en lille koncert 
klokken 15, hvor vi vil præsentere, hvad vi har nået på 1 dag! 
Hoptrup Kirke har et velfungerende voksenkor, og måske kan sådan en 
korlørdag give dig lyst til at være med i koret. Du er også meget velkommen, 
selvom du kun har lyst til at synge med denne lørdag. 
Pris: 50 kr., som dækker frokost, drikkevarer og kaffe.  
Tilmelding på mail til organist Lone Skovgaard: skovgaard.p@gmail.com eller 
på sms til mobil 3048 4376. 
Tilmelding senest den 1. oktober. 
Ved tilmelding må du meget gerne skrive om du synger sopran, alt, tenor 
eller bas. Hvis du ikke ved, hvilken stemmetype du er, så møder du bare op, 
og vi prøver os frem. 
 
Juleøvning: 
Onsdagene den 24. oktober, den 31. oktober, den 7. november, den 14. 
november og den 21. november. Alle onsdage øves kl. 19-21. 
 
JULEKONCERT I ØSBY KIRKE søndag den 25. november klokken 19  
Og en ekstra ’øver’ onsdag den 28. november til De 9 Læsninger, som er 1. 
søndag i advent klokken 10.30, hvor vi mødes en time før til opvarmning. 
? Har du spørgsmål, så kontakt organist Lone Skovgaard på 30484376  
Eller @: skovgaard.p@gmail.com 

_________________ 
 
 

  

mailto:skovgaard.p@gmail.com


TAK!  

I anledning af vores sølvbryllup havde vi åbent hus i præstegården med i alt 
omkring 120 gæster til brunch!  
På grund af vejrskiftet måtte vi ændre planerne 
lidt, så det blev en ”indendørs havefest”.  
Det blev en festlig dag, sammen med mange glade 
og dejlige mennesker.  
Tak! Til alle der kiggede forbi! Tak for alle de fine 
gaver og hilsner!  
Vi er blevet enige om at tage 25 år mere.  
Mange hilsner Annette og Poul Martin 

_________________   

 

SIDEN SIDST:  
 

Der er tradition for, at der her i Kirkekontakten nævnes navne på de 
personer der er døbt, konfirmeret, viet og begravet ”siden sidst”, men med 
den nye persondatalov er det ikke længere tilladt at nævne navne uden 
personernes samtykke. Derfor må vi lige overveje ”Siden sidst” indslaget her 
i Kirkekontakten, om det skal spares væk eller om vi skal til at bede om 
skriftlig samtykke til offentlig nævnelse af navne.  

_________________   

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

 
_________________  

 

KIRKE KONTAKT:
Organist: 
Lone 
Skovgaard  
Tlf: 30 48 43 76  
@: skovgaard.p@gmail.com 

Graver: 
Søren Rod  
Tlf.: 74 53 21 93  
eller 23 26 63 48 
@: hoptrupkirke@mail.dk

Sognepræst: 
Poul Martin Langdahl 
Tlf.: 74 57 53 10 
SMS: 51 16 86 56 
@: PMLA@KM.DK 

 

mailto:skovgaard.p@gmail.com
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Meditativ vandring i syd 

NÅR  SÅRBARHED  ER  EN  S T YRKE  

RE F L EKS IONER  OVER  SÅRBARHED ,

TRO  OG  ROBUS THED  

Overnatning på et af Caminoens 
overnatningssteder, bagagen køres til og 
fra overnatningssteder.  

Medbring  
• en frokostmadpakke samt vandflaske 
• et lagen og sovepose/dyne – gode 
vandresko/støvler  
• en lille rygsæk til madpakke og vand, 
evt. regntøj og lidt skiftetøj.  

Pris: 300 kr. medlemmer/ ikke 
medlemmer 350 kr./ studerende 200 kr. 

Info: Annette Langdahl, 40445768 eller 
dks.forum@gmail.com 

Tilmelding senest d.14.09.18 til 
Kirsten Salomonsen  
salomonsenkirsten@gmail.com eller  
41 34 99 82 

Dansk Kristelig Sygeplejeforening 
    -sætter fokus på stress 

Der gives oplæg undervejs, og vi går både i 
stilhed og i samtale med hinanden.   

Fredag den 21. september 
kl. 10 mødes vi i Hoptrup Kirke, Hoptrup 
Kirkeby 6, 6100 Haderslev med velkomst og 
oplæg til vandringen. 

Lørdag d.22. september 
Turen afsluttes i Hoptrup kirkehus omkring 
kl. 16.00  
  
Vi vandrer på en udvalgt del af Camino 
Haderslev omkring Hoptrup og Slivsøen. 
Camino Haderslev er en vandrerute på i alt 
106 km mellem 9 smukke kirker i et blødt, 
sønderjysk landskab. Gennem mark og skov, 
ad grusstier, landeveje og cykelstier og 
Slivsøen. 

Tempo: Vi vandrer ca. 4 km. i timen. Hver time 
holder vi et kvarters pause og vandrer igen 
1 time og har en længere frokostpause. 

Antal km: ca. 12 km begge dage 



Vi er ligeglade med, om du er

Lille og vågen eller stor 
og doven

Det vigtigste er, at du har lyst til at spille vo
leyball.  
HMIF tilbyder i sæsonen 
for alle interesserede. 
Det er ligegyldigt om du har spillet før, det 
vigtigste er, at lysten er der. 
Alt hvad du får brug for, er idrætstøj og eve
tuelt knæbeskyttere. 
Træningen kommer til at foregå i Marstrup 
Hallen torsdage kl. 17.30
16.august.  

Br
Elsker du også et godt spil? Alts
gammeldags bræt-, terning- eller kortspil?
Så har du nu chancen for at være med i et hy
geligt fællesskab med andre spilleglade folk i 
alle aldre. 
Kom til en uformel spilleaften i kirkehuset ved 
Hoptrup Kirke 

torsdag d. 13/9 kl. 18.30
Der vil være masser af spil at væ
men du er også velkommen til at medbringe dit 
eget yndlingsspil. Forhåbentligt kommer der en 
masse mennesker, du kan spille med.
Arrangementet inkl. kaffe/te/saft og kage koster 20,
Børn er velkomne ifølge med voksne.
Tilmelding ikke nødvendig. 
Mvh brætspilsudvalget 
Dorthe Godbersen og Joan Hejsel

Vi er ligeglade med, om du er 

Lille og vågen eller stor 
og doven 

Det vigtigste er, at du har lyst til at spille vol-

HMIF tilbyder i sæsonen 2018/19 volleyball 
 

Det er ligegyldigt om du har spillet før, det 
tigste er, at lysten er der.  

Alt hvad du får brug for, er idrætstøj og even-

Træningen kommer til at foregå i Marstrup 
17.30-19.00. Første gang er torsdag den 

Tilmelding ved Karin Sand Hansen
Tlf.+4526795073

Mail: karinsandhansen@live.dk

Brætspilsaften 
et godt spil? Altså sådan et 

eller kortspil? 
re med i et hyg-

llesskab med andre spilleglade folk i 

Kom til en uformel spilleaften i kirkehuset ved 

torsdag d. 13/9 kl. 18.30-20.30 (ca.) 
ælge imellem, 

velkommen til at medbringe dit 
bentligt kommer der en 

masse mennesker, du kan spille med. 
Arrangementet inkl. kaffe/te/saft og kage koster 20,- for voksne (fra 15 

lge med voksne. 

Dorthe Godbersen og Joan Hejsel 

Lille og vågen eller stor     

Første gang er torsdag den 

Tilmelding ved Karin Sand Hansen 
Tlf.+4526795073 

karinsandhansen@live.dk 

for voksne (fra 15 år). 



    PULS, POWER OG PLAY 
                Få en god start på weekenden med Puls, Power og Play 

konditions-/styrketræning for alle.
Træningstidspunkt 

                                           i Marstruphallen
Kontingent 

Opstart lørdag den 01.09.2018

For nærmere info kontakt Karin 
 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 
tensiteten. Du er ikke begrænset af takter eller koreografi, du kan træne på lige 
det niveau der passer dig. 
Lektionen slutter af med sjov spil 
bold eller hvad vi nu kan finde på.
 

KUN FOR MÆND 
Så starter vi op med herrefrokost 
igen. Vi starter tirsdag den 11. se
tember kl. 12.00 i det ny sognehus.
Der er handlet ind; men I skal selv 
smøre jeres brød. 
 Pris: 50 kr. for mad og drikkevarer. 
Onsdag den 3. oktober kl. 9.30 kører 
vi fra kirken til Frøslevlejren, hvor 
Harry Flebbe viser os rundt. Der er 
fire museer, vi skal se. De laver smø
rebrød til os. Pris: 30 kr. for maden 
og fem kr. for vand.  
I uge 47/48 skal vi en tur på Flyvest
tion Skrydstrup. Vi skal se SAR hel

PULS, POWER OG PLAY  
Få en god start på weekenden med Puls, Power og Play 

/styrketræning for alle. 
Træningstidspunkt – lørdag fra kl. 8.30 til 10.00  

i Marstruphallen 
Kontingent for en hel sæson 350,00 kr. 

Opstart lørdag den 01.09.2018 
Vel mødt 

Karin 
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 

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 

Øvelserne er lige til at gå til og du laver dem i dit eget tempo 
tensiteten. Du er ikke begrænset af takter eller koreografi, du kan træne på lige 

Lektionen slutter af med sjov spil – floorball, fodbold, høvdingebold, mini hån
bold eller hvad vi nu kan finde på. 

- 

Så starter vi op med herrefrokost 
igen. Vi starter tirsdag den 11. sep-
tember kl. 12.00 i det ny sognehus. 
Der er handlet ind; men I skal selv 

Pris: 50 kr. for mad og drikkevarer.  
Onsdag den 3. oktober kl. 9.30 kører 
vi fra kirken til Frøslevlejren, hvor 
Harry Flebbe viser os rundt. Der er 
fire museer, vi skal se. De laver smør-
rebrød til os. Pris: 30 kr. for maden 

I uge 47/48 skal vi en tur på Flyvesta-
tion Skrydstrup. Vi skal se SAR heli-

koptere, brandstationen, F16 mm. Vi 
spiser frokost i kantinen på flyvest
tionen. Tilmelding er nødvendig til 
Torben Juhl på tlf.: 20 40 55 72.
 PS.: Tag din nabo, venner og
med til nogle hyggelige timer.

  

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

 

tlf. 26 79 50 73  

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

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 

Øvelserne er lige til at gå til og du laver dem i dit eget tempo - du styre selv in-
tensiteten. Du er ikke begrænset af takter eller koreografi, du kan træne på lige 

ball, fodbold, høvdingebold, mini hånd-

koptere, brandstationen, F16 mm. Vi 
spiser frokost i kantinen på flyvesta-
tionen. Tilmelding er nødvendig til 
Torben Juhl på tlf.: 20 40 55 72. 
PS.: Tag din nabo, venner og familie 
med til nogle hyggelige timer. 



 
 

HMIF’ s Idrætslegestue  
Hver tirsdag fra kl. 9.30 til 

10.30  
            i Marstruphallen 
 

Går du hjemme med dine børn eller er du privat dagplejer, har du her 
muligheden for at give børnene mulighed for at tumle i hallen sammen med 
andre børn og derigennem få kendskab til Idrætsforeningens faciliteter og 
samtidig klæde dem på til et langt og godt foreningsliv.  

Legestuen er åben for børn i alderen 0 til 5 år. 
Første gang er tirsdag den 14.08.2018 

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

- 

NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN OG 
PENSIONISTFORENINGEN. 
Alle arrangementer er kl. 14.00 på 
Lillegård 7. 
Efter en varm og tør sommer er 
bestyrelsen klar til at tage fat på 
efterårs- og vinterarrangementerne. 
Og vi glæder os til at se jer igen.  
Håber I har haft en god sommer. 
Hilsen, Bestyrelsen. 
UDFLUGT TIL KOLDINGHUS 
Pris: 150 kr. 
Onsdag den 12. september. 
Kl. 13.00 fra Lillegården 7. 
Tilmelding til: 
Annalise Damm 74 57 54 55 
Mobil: 20 22 04 55 eller 
Nanna Petersen 31 95 54 37. 
Tilmeldingen er bindende. 

PROGRAM FOR ONSDAGSKLUBBEN 
OG PENSIONISTFORENINGEN: 
Kaffe ved samtlige møder er 20 kr. 
Onsdag den 22. august: 
Lottospil. 
Onsdag den 29. august: 
Foredrag ved Karl Erik Olesen. 
Onsdag den 5. september: 
Underholdning ved Anny Fyhn og 
Søren Them. 
Onsdag den 12. september: 
Udflugt. 
Onsdag den 19. september: 
Lottospil. 
Onsdag den 26. september: 
Hyggeeftermiddag. 
Onsdag den 3. oktober: 
Senior Shop viser efterårs- og 
vintertøj. 



Sankt Hans festen i Borgerhaven. 
 
Lørdag den 23/6 var det jo Sankt Hans aften og den fik vi som altid fejret i 
Borgerhaven med lækker mad og et stort bål. Som noget nyt i år havde vi nogle små 
bål, hvor børnene kunne lave snobrød og popcorn, hvilket var et tilløbsstykke. Vi 
havde rigtig mange børn som lavede begge dele. I det hele taget var der rigtig mange 
børn og voksne, som i år kom og fejrede Sankt Hans med os. Bålet brændte ret så 
hurtigt ned, hvilket skyldes det meget tørre og solrige vejr i maj og juni måned.  
 
Vi i Marstrup Beboerforenings bestyrelse vil gerne sige tak for den store opbakning, 
Det er rart at lave et sådant arrangement, når folk også kommer og støtter op om det. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



DET SKER 
Juni 

August 
22.  Lottospil på Lillegården kl. 14.00 
21.  KFUM spejderne starter sæsonen kl. 18.30 
29.  Foredrag ved Karl Erik Olesen på Lillegården kl. 14.00 

September 
05.  Underholdning ved Anny Fyhn og Søren Them på Lillegården kl. 14.00 
12.  Udflugt til Koldinghus (Onsdagsklubben) Kl. 13.00 fra Lillegården 
13.  Brætspilaften i kirkehuset. 18.30 
19.  Lottospil på Lillegården kl. 14.00 
25.  Deadline Kontakten 
26.  Hyggeeftermiddag på Lillegården kl. 14.00 

Oktober 
03.  Senior Shop viser efterårs- og vintertøj på Lillegården kl. 14.00 
03.  “Rigtige mænd”: Tur til Frøslev. Afg. Kirken 9.30 
10.   Pensionistforeningen har 70 års jubilæum. Alle er velkomne. 

Foreningen er vært med lidt godt til ganen. Kl. 14.00. 
24.  Lottospil på Lillegården kl. 14.00 
31.  Foredrag ved Uwe Petersen kl. 14.00 

November 
06.  Deadline Kontakten 
07.  Hyggeeftermiddag på Lillegården 
14.  Lottospil på Lillegården 
21.  De superseje seniorsild underholder på Lillegården kl. 14.00 
28.   Pakkespil på Lillegården kl. 14.00. Medbring en pakke til 30 kr. 

December 
05.  Onsdagsklubben holder julefrokost på Søstjernen kl. 12.00 
11.  Deadline Kontakten 
12.  Adventsmøde på Lillegården med Poul Martin Langdahl kl. 14.00 
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: 25.09.. kl. 12.00. (Næste igen 06.11.) 
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 

 



   

 

 

   

 

Efterårssæso

 
 Torsdag den 06
 Torsdag den 25
 Torsdag den 13
 Torsdag den 01
 Torsdag den 20
 Torsdag den 08
 Torsdag den 27
 Torsdag den 15
 Torsdag den 04
 Torsdag den 29
 Torsdag den 11
 Torsdag den 06
 Torsdag den 18
 Torsdag den 13

Alle dage starter med fælles opvarmning, hvorefter man kan 

Floorball, Badminton, Bordtennis, Bowls, New Age Kurling.
Der sluttes af med 3. halvleg i klubhuset, hvor medbragt kaffe, øl, vand osv. 

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 
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 06
Kaj G. Andersen tlf. 20 70 56 70
Grethe Byriel tlf 40 61 74 23
 

  

   

sæson for Idræt for Seniorer

I Marstruphallen 

06-09-2018 kl. 10.00 til 12.00  
25-10-2018 kl. 10.00 til 12.00 
13-09-2018 kl. 10.00 til 12.00  
01-11-2018 kl. 10.00 til 12.00 
20-09-2018 kl. 10.00 til 12.00  
08-11-2018 kl. 10.00 til 12.00 
27-09-2018    kl. 10.00 til 12.00  
15-11-2018 kl. 10.00 til 12.00 
04-10-2018 kl. 10.00 til 12.00  
29-11-2018 kl. 10.00 til 12.00 
11-10-2018 kl. 10.00 til 12.00  
06-12-2018 kl. 10.00 til 12.00 
18-10-2018 kl. 10.00 til 12.00   
13-12-2018 kl. 10.00 til 12.00  

 
Alle dage starter med fælles opvarmning, hvorefter man kan 

aktiviteter: 
Floorball, Badminton, Bordtennis, Bowls, New Age Kurling.

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

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

 under linket tilmelding – idræt for seniorer ½ 

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
42 57 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 

 

 

 

 

 

 

 

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

Floorball, Badminton, Bordtennis, Bowls, New Age Kurling. 
Der sluttes af med 3. halvleg i klubhuset, hvor medbragt kaffe, øl, vand osv. 

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

idræt for seniorer ½ 

Kontaktpersoner for udvalget for Idræt for Seniorer er følgende: 
jorgenhasberg@gmail.com  
jens@kalmargaard.dk  
hu@vibeschulz.dk  
akgrodt@email.dk  
byriel@newmail.dk  



 HMIF Gymnastik er klar til en ny sæson. 
 Forældre/Barn
 Mikro-MIX
 Tarzan drenge og turbo tøser
 Spring for Sjov

  Square Dance
  Line Dance
  NYT NYT NYT 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikro-MIX 
Holdet er for piger og drenge i alderen 3
redskaber, øve balance, lære grundmotorik og have det sjovt sammen. Vi laver
gymnastik uden forældredeltagelse og passer naturligvis godt på jeres søde børn.

Vi vil gerne have flere unge hjælpere, så er du 13
holdet, så giv besked til Bente (5190 8098).

Tid og Sted: Marstrup Hallen, 
Opstart mandag d. 17. september
Aldersgruppe: 3 - 6 år (Børnehavealderen)
Pris: Kr. 275,- inkl. tøj til opvisning
Vi glæder os til en sjov gymnastik
Bente, Charlotte, Lene, Kristina og hjælpere
Bente tlf. 5190 8098 – Charlotte tlf. 6014 1278

Forældre/Barn 
Kom og værd med til leg, sjov og en hyggelig eftermiddag sammen med os. Det vigtigste 
på vores hold er, at vi har det sjovt og sammen bliver trygge 
redskaber. Vi brænder energi af ved f.eks. sanglege, forskellige spil og leg på redskaber. 
Far og mor, eller bedsteforældre må gerne være med, så kom bare.
Aldersgruppen spænder bredt 
barn ønsker at være med på holdet uanset alder.
Tid og sted: Marstrup Hallen, t
Opstart den 20. september  
Pris: 250 kr. pr. barn 
Vi glæder os og håber på at se mange glade børn samt deres forældre
Michelle: tlf 28261250 Helene: tlf 51915927 Nanna: tlf 23851994 Mia: tlf 61461552

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

MIX for børnehavebørn (3 – 6 årige) 
Tarzan drenge og turbo tøser for drenge/piger i 0 
Spring for Sjov for alle springglade i 3. klasse og opefter
Square Dance  
Line Dance med 3 niveauer  
NYT NYT NYT – YOGA – Tune ind på weekend! 

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

Vi vil gerne have flere unge hjælpere, så er du 13-16 år og har lyst til at hjælpe på 
holdet, så giv besked til Bente (5190 8098). 

rstrup Hallen, mandage kl. 16.00 - 16.45  
. september 

6 år (Børnehavealderen) 
til opvisning  

Vi glæder os til en sjov gymnastik-sæson med jeres børn 
Bente, Charlotte, Lene, Kristina og hjælpere 

Charlotte tlf. 6014 1278 

Kom og værd med til leg, sjov og en hyggelig eftermiddag sammen med os. Det vigtigste 
på vores hold er, at vi har det sjovt og sammen bliver trygge ved forskellige sanglege og 

Vi brænder energi af ved f.eks. sanglege, forskellige spil og leg på redskaber. 
Far og mor, eller bedsteforældre må gerne være med, så kom bare. 
Aldersgruppen spænder bredt - 1 til 3 år, men kontakt os gerne til en sn
barn ønsker at være med på holdet uanset alder. 

, torsdage kl. 16.30 - 17.30  

Vi glæder os og håber på at se mange glade børn samt deres forældre
28261250 Helene: tlf 51915927 Nanna: tlf 23851994 Mia: tlf 61461552

HMIF Gymnastik er klar til en ny sæson.  

piger i 0 – 2 klassetrin 
. klasse og opefter  

 

6 år, som går i børnehave. Vi skal lege på 
redskaber, øve balance, lære grundmotorik og have det sjovt sammen. Vi laver 
gymnastik uden forældredeltagelse og passer naturligvis godt på jeres søde børn. 

16 år og har lyst til at hjælpe på 

Kom og værd med til leg, sjov og en hyggelig eftermiddag sammen med os. Det vigtigste 
ved forskellige sanglege og 

Vi brænder energi af ved f.eks. sanglege, forskellige spil og leg på redskaber. 
 

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

Vi glæder os og håber på at se mange glade børn samt deres forældre 
28261250 Helene: tlf 51915927 Nanna: tlf 23851994 Mia: tlf 61461552



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarzan drenge og turbo tøser 
Går du i 0., 1. eller 2. klasse, og er du en frisk og sej pige eller dreng, der har lyst til at 
bruge sin krop, vise styrke, vrikke med numsen, stå på hænder, springe over buk og i 
trampolin, slå flik-flak, være fjollet lave gymnastik på den fede måde og meget mere, så 
glæder vi os til se dig.  Vi skal ha’ gang i kroppen og redskaberne, så kom frisk. 
 
Tid og sted: Marstrup Hallen, mandage kl. 16.45 – 17.45 
Opstart mandag den 17. september 
Aldersgruppe:  0 – 2 klasse, både drenge og piger 
Pris: kr. 300, - inkl. opvisningsdragt   
 
Rikke Erbs Lybæk, Mette Anker Eriksen 
og hjælpetrænere 
 (Rikke tlf. 25215038) 

Maxi Spring! 
Hej alle spring- og hoppeglade børn. En ny sæson står for døren, og vi ser frem til at 
komme i gang efter en lang sommerferie.  
 
Holdet her er for piger og drenge der har lyst til at lave gymnastik, både spring og 
rytme. Vi skal lege og træne så vi sveder, og så vi kan mærke musklerne i vores kroppe, 
og så skal vi blive bedre til det vi ikke er så gode til. 
Så har du lyst til at udfordre dig selv, så er holdet her noget for dig. 
 
Tid og sted: mandage kl. 17:45-19:00, Marstrup Hallen 
Opstart d. 17. september 
Aldersgruppe: 3. klasse og op efter, både drenge og piger 
Pris: 350 kr. - inkl. tøj til opvisningen  
 
Mange spring hilsner fra Monica Klitgaard og hjælpetrænere 
Monica’s mail: monicaskovchristensen@gmail.com  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Square Dance  
Kom og vær med. Alle er velkommen. Kendskab til dansen er ikke nødvendigt, for det 
lærer vi dig/jer  
 
Tid og Sted: Mandag kl. 19.00 – 20.30 i Marstrup Hallen 
Pris: 350 kr. inkl. t-shirt til opvisningen 
 
Yderligere oplysninger ved 
Lisbeth Knudsen (61 66 74 66) 
 

Line Dance 
 
Line Dance er individuel dans på rækker til al slags musik, lige fra moderne til country.  
 
I denne sæson vil Line Dance blive opdelt efter niveau, så der er større mulighed for, at 
alle kan udfordres og udvikles. Derfor vil der være følgende hold: 
 
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 
 
Hvis det lyder som noget for dig, så mød op i Marstrup hallen 
og oplev en sjov og anderledes form for motion – det eneste  
du skal medbringe, er dig selv og dit gode humør.  
 
Pris: Voksne 350 kr,  
børn til og med 14 år 225 kr. Inkl. t-shirt til opvisning 
 
Jeg glæder mig til at se dig!  
Lisbeth Knudsen (61 66 74 66) 



 

 

Yoga - Tune ind på weekend!   NYT NYT NYT 

 
Stress ned med meditativ yoga.  
 
I den meditative yoga arbejdes der med rolige bevægelses flow og statiske øvelser, der 
med tiden vil øge din smidighed og styrke. Når du har fokus på åndedræt, der beroliger 
nervesystemet, kommer du automatisk ned i tempo og mærker nærværet til dig selv. 
Vi slutter af med guidede afspændingsøvelser, så dine batterier får muligheden for at 
genoplade.  
 
For hvem: kvinder og mænd, begyndere som øvede, der har interesse i at udfordre 
krop og sind. Fra 16 år og op.  
 
Hvornår: på Marstrup skole fra 19:15-20:45 om torsdagen.  
 
Hvad skal jeg have på og med: blødt tøj du kan bevæge dig i, en trøje og et par sokker 
du kan tage på ved afspændingsøvelserne. Vandflaske.  
 
Hvem er instruktør: Jeg hedder Esther og har en DGI Yoga instruktør uddannelse 
gennem HMIF.  
 
Der åbnes op for tilmelding d. 31.8.2018 og der er et begrænset antal pladser til 
holdet.  
Prisen er 350 kr. for 12 gange og der kommer et forløb over efteråret samt et hen over 
foråret. 
 
Datoer for 1. forløb: 13.9, 19.9 (obs en onsdag), 27.9, 3.10 (obs en onsdag), 11.10, 
25.10, 1.11, 8.11, 15.11, 22.11, 29.11 og 6.12 
 
Datoer for 2. forløb: 10.1, 17.1, 24.1, 31.1, 7.2, 21.2, 28.2, 7.3, 14.3, 21.3, 28.3 og 4.4 



MIKKIS SPALTE 

 
I brandværnet har vi været af sted 
21 gange. 4. juli kl. 00.45 trafikulyk-
ke på motorvej mod Rødekro, 2 biler 
stødt sammen, 1 person døde, 1 på 
skadestue. 4. juli kl. 10.52 krydset 
hovedvej- knokbjerg. 2 biler stødt 
sammen, 1 på skadestue. 6. juli Øsby 
Næsvej 166, Flovt ass. til Falck.Ild i 
bigballer og mejetærsker. 8. juli Sol-
kær 36, Grarup ass. til Falck, mark-
brand. 11. juli. Motorvej, bilbrand, 
men det var en kølerslange, som gik 
itu, ikke i indsats. 
12. juli Fuglsangvej 2, som er i Røde-
kro Kommune, naturbrand i rabat. 
16. juli, færdselsuheld på den lille 
vej fra Næsvej til Over Kestrup, so-
louheld bil var kørt i grøft - fik per-
sonen ud og kørt på skadestue.  
19. juli. Bilbrand Halkvej, var næsten 
udbrændt, da vi kom frem. 
23. juli kl. 01.18, Hoptrup Kirkeby, 
brand mellem 2 skure. Det var noget 
med, man havde banket piben ud i 
noget tørt brandbart materiale.  
23. juli, Hovslundvej 79, markbrand, 
og igen bilbrand i det fri på Næsvej 
kl.21.20.  

24. juli ass. til Falck Hellehøj ved Øs-
by, ild i bigballe,r og vi blev kaldt ud 
igen, men kom ikke af sted.  
26. juli, Sodegade 12, ild i hegn, var 
næsten slukket, da vi kom frem, og 
igen kl.23.06 Tøndervej 38, Vedsted. 
ass. til Vojens.  
27. juli Erlevbjerge, markbrand med 
afgrøder. ass. til Falck.  
1. august, Kalvøvej 4, markbrand, 
ass. til Løjt brandværn.  
2. august, Bukholmvej27 Halk, 
markbrand med afgrøder.  
6. august, Tøndervej 60 Ustrup, 
brand i mejetærsker og igen senere 
røgudvikling.  
13., august Langkær 20, ass. til Falck 
kl. 00.29.  
Vi er næsten færdige på brandstati-
onen, vi mangler kun vaskehallen og 
Calle kunne holde sin 80 års fødsels-
dag på stationen. Det blev en god 
fest. 
Halmholdet har også været i gang. 
Det var en blæsende omgang, og 
tradionen tro var der is og en øl på 
grund af det varme vejr. Sidste år 
var det galt med P. Ivers museums-
vogn, der punkterede, men Calle 
måtte ringe til P. Iver, om den kunne 
komme, da der ikke var vogne nok. 
Hvad skete der: En af Sørens vogne 
var punkteret. Det var lige vand på 
P. Ivers mølle, og han gik smågri-
nende rundt. Vi må nok sige, at vi fik 
en god og tør sommer, måske lidt 
for tør. Det var alt for denne gang 
Hilsen Mikki. 



Skolen er startet efter sommerferien – Fjerde henter bøger 

Og tredje hyggede sig hos klasselæreren 

 

 



 
                           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  

Nøgleudlevering: Birthe Sandholdt, Lillegård 5  51 34 16 55 
BØRNEHUSET CHILLI            20 51 19 40 
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          74 57 54 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 
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 HJEMMESIDE: WWW.MARSTRUP.INFO 
FÆLLESSKOLEN: www.faellesskolen.dk  -  MARSTRUP VANDVÆRK: www.marstrup-vandvaerk.dk 


