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NUMMER 4     DECEMBER 2019 
 

GLÆDELIG JUL 
GODT NYTÅR 

 
Lysshowet på Hoptrup Efterskole har glædet mange lokale og forbipasserende 
udefra hele december måned. En flot og festlig måde at markere julemåneden 
på. Også her fra Kontakten skal der lyde en 

 
GLÆDELIG JUL 

Og er 
GODT NYTÅR 



  
Tirsdag den 26.maj 2020 rammer Stafet 2020 Haderslev. Genforeningen skal denne dag 
fejres, med en folkefest for hele familien.
 Program: 

 Kl. 17.00 Den historiske Depeche modtages 
ved Åstrupbro og løbes ind til StreetD

 Kl. 17.20 Åbningstale 
 Kl. 17.30 Løbe-/gå- ruterne starter
 Kl. 20.30 Depechen sejles til Starup
 Kl. 21.00 Festen slutter. 

 Distancer: 
 5 km løbe-rute fra VUC via havnestien mod 

Vesterris og retur 
 5 km gå-rute fra StreetDome forbi genfor

ningsstenen på Parkvej. 
 Historisk orienteringsløb. 
 Rollator- og kørestols”ræs” 

 Ruterne kan gå/løbes flere gange, hvis man ønsker det.
 ktiviteter: 

 På pladsen vil der være mulighed for at købe grillpølser og drikkevarer fra kl. 17.00 til 
21.00 

 DGI Sønderjylland medbringer interaktiv historietrailer, hvor hele familien kan gå o
bord og drømme sig tilbage til Genforeningen 1920.

 Hoppeborg 
 Veteranbiler 

 Aktiviteterne stopper ikke her, der vil komme mange flere ting på programmet inden den 
26.maj. Glæd jer til en festlig og folkelig aften for hele familien 
sammen. 
Følg med på: www.dgi.dk/stafet2020 
programmet hen over vinteren/foråret 2020.

Tirsdag den 26.maj 2020 rammer Stafet 2020 Haderslev. Genforeningen skal denne dag 
fejres, med en folkefest for hele familien. 

Kl. 17.00 Den historiske Depeche modtages 
ved Åstrupbro og løbes ind til StreetDome. 

ruterne starter 
Kl. 20.30 Depechen sejles til Starup 

rute fra VUC via havnestien mod 

rute fra StreetDome forbi genfore-

 
og kørestols”ræs” – ruter på 750 m eller 1,3 km. 

Ruterne kan gå/løbes flere gange, hvis man ønsker det. 

På pladsen vil der være mulighed for at købe grillpølser og drikkevarer fra kl. 17.00 til 

nd medbringer interaktiv historietrailer, hvor hele familien kan gå o
bord og drømme sig tilbage til Genforeningen 1920. 

Aktiviteterne stopper ikke her, der vil komme mange flere ting på programmet inden den 
festlig og folkelig aften for hele familien - lad os fejre Genforeningen 

Følg med på: www.dgi.dk/stafet2020 - her vil der komme nyheder samt opdateringer til 
programmet hen over vinteren/foråret 2020. 

Tirsdag den 26.maj 2020 rammer Stafet 2020 Haderslev. Genforeningen skal denne dag 

På pladsen vil der være mulighed for at købe grillpølser og drikkevarer fra kl. 17.00 til 

nd medbringer interaktiv historietrailer, hvor hele familien kan gå om-

Aktiviteterne stopper ikke her, der vil komme mange flere ting på programmet inden den 
lad os fejre Genforeningen 

her vil der komme nyheder samt opdateringer til 



Læs også mere om hvordan du kan tilmelde dig ev
 Løbeklubben i Hoptrup Marstrup IF
Idrætsforening og Haderslev Motion medarrangør af Stafet 2020, og det er disse 4 løbeklu
ber der i samarbejde med DGI og Haderslev Kommune arrangerer 
26. maj 2020. 
 I forbindelse med at Stafetten skal løbes videre på ruten i dagene efter den 26. maj (Starup 
- Aarøsund - Vilstrup - Løjt) - hver dag ved aftenstide den 27., 28. og 29. maj, vil vi i HMIF 
gerne efterlyse løbere i lokalområdet til at deltage.
Du skal blot kunne løbe 7-8 km i et roligt tempo (7 min. pr. km) for at deltage, og så kræver 
det at du er medlem af en løbeklub i en DGI
Derfor skal du meldes ind i HMIF Løb, hvis du ikke allerede er det. I anledningen a
2020 bliver der kun tale om et symbolsk beløb på 50,
Vi vil i månederne op til Stafet 2020 arrangere fællestræninger i vores lokalområde, så vi alle 
kan få konditionen på plads inden maj måned. Dette vil blive offentliggjort i Kontakten sen
re, men du er selvfølgelig velkommen til at møde op til træning tirsdag og torsdag kl. 18.00 
ved Marstrup Hallen (HMIF Løb´s normale træningsaftener).
 Er du interesseret i at være en del af Stafet 2020 igennem HMIF Løb kan du kontakte:
Helle Overgaard på mobil 2059 8859 eller mail: helle.overgaard@rsyd.dk
Søren Knudsen på mobil 4013 2225 eller mail: knudsenmarstrup@mail.dk

 

FUGLEKVIDDERFEST
FUGLEKVIDDERFEST  
Billetterne ligger klar!  
God ide som adventsgave eller julegave!
Pris inden nytår 275,- 
Pris efter nytår 325,- 
Kom til TROPENAT i vinterkulden 
kolde øl og drinks i baren.  
Bestil bord til dig og dine venner.
Billetterne kan blandt andet købes ved:
Elisabeth Holst Knudsen - Ejner Brandt Hansen
Bente Sejersbøl - Søren Knudsen
Kirsten Jelling - Marstrup Købmand
Irene Pedersen - Aase Lykkeskov Bosak
Kirsten Heissel - Henrik Holm

Læs også mere om hvordan du kan tilmelde dig eventet i Haderslev. 
Løbeklubben i Hoptrup Marstrup IF er i samarbejde med Tri 2000, Haderslev 
Idrætsforening og Haderslev Motion medarrangør af Stafet 2020, og det er disse 4 løbeklu
ber der i samarbejde med DGI og Haderslev Kommune arrangerer eventet i Haderslev den 

I forbindelse med at Stafetten skal løbes videre på ruten i dagene efter den 26. maj (Starup 
hver dag ved aftenstide den 27., 28. og 29. maj, vil vi i HMIF 

lområdet til at deltage. 
8 km i et roligt tempo (7 min. pr. km) for at deltage, og så kræver 

det at du er medlem af en løbeklub i en DGI-forening. 
Derfor skal du meldes ind i HMIF Løb, hvis du ikke allerede er det. I anledningen a
2020 bliver der kun tale om et symbolsk beløb på 50,- kr. 
Vi vil i månederne op til Stafet 2020 arrangere fællestræninger i vores lokalområde, så vi alle 
kan få konditionen på plads inden maj måned. Dette vil blive offentliggjort i Kontakten sen
e, men du er selvfølgelig velkommen til at møde op til træning tirsdag og torsdag kl. 18.00 

ved Marstrup Hallen (HMIF Løb´s normale træningsaftener). 
Er du interesseret i at være en del af Stafet 2020 igennem HMIF Løb kan du kontakte:

obil 2059 8859 eller mail: helle.overgaard@rsyd.dk
Søren Knudsen på mobil 4013 2225 eller mail: knudsenmarstrup@mail.dk

  
 
 
 
 
 
 

FUGLEKVIDDERFEST 

God ide som adventsgave eller julegave!  

Kom til TROPENAT i vinterkulden - god mad, stand-up, dans til stort live

Bestil bord til dig og dine venner. Gå ikke glip af en festlig aften!!!
Billetterne kan blandt andet købes ved: 

Ejner Brandt Hansen - Pernille Pedersen
Søren Knudsen - Randi Sohl Hejnfelt - Henrik Gude Sørensen

Marstrup Købmand - SPAR Hoptrup - Hans Uwe Schulz
Aase Lykkeskov Bosak - Helle Wolf - Pia Faaborg
Henrik Holm                                                        Plakat næste side

er i samarbejde med Tri 2000, Haderslev - Haderslev 
Idrætsforening og Haderslev Motion medarrangør af Stafet 2020, og det er disse 4 løbeklub-

eventet i Haderslev den 

I forbindelse med at Stafetten skal løbes videre på ruten i dagene efter den 26. maj (Starup 
hver dag ved aftenstide den 27., 28. og 29. maj, vil vi i HMIF 

8 km i et roligt tempo (7 min. pr. km) for at deltage, og så kræver 

Derfor skal du meldes ind i HMIF Løb, hvis du ikke allerede er det. I anledningen af Stafet 

Vi vil i månederne op til Stafet 2020 arrangere fællestræninger i vores lokalområde, så vi alle 
kan få konditionen på plads inden maj måned. Dette vil blive offentliggjort i Kontakten sene-
e, men du er selvfølgelig velkommen til at møde op til træning tirsdag og torsdag kl. 18.00 

Er du interesseret i at være en del af Stafet 2020 igennem HMIF Løb kan du kontakte: 
obil 2059 8859 eller mail: helle.overgaard@rsyd.dk 

Søren Knudsen på mobil 4013 2225 eller mail: knudsenmarstrup@mail.dk 

up, dans til stort live-band, 

Gå ikke glip af en festlig aften!!!  

Pernille Pedersen 
Henrik Gude Sørensen 

Hans Uwe Schulz 
Faaborg 

Plakat næste side 



DIERNÆS · HOPTRUP · MARSTRUP INVITERER TIL

 I MARSTRUP HALLEN
Fugle

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

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

FEST

Pris efter NYTÅR 325,-

Fugle
FEST

DIERNÆS · HOPTRUP · MARSTRUP INVITERER TIL

Lørdag d. 18. marts kl. 18.30

STEN · STRAND · VAND

Underholdning af:

CHRISTIAN 
       FUHLENDORFF

& FLYERS
Spiller op til dans

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

Dørene åbnes kl. 17.30

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

 

FOUR TO 
THE FLOOR
leverer top-danse-underholdning

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

   Underholdning af:

 OMAR 
MAZOUK

Rå humor, varme 
og medfølelse



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For at markere 100-året for etableringen af Hoptrup Højskole, inviteres til uformelt Åbent Hus 
søndag den 5. januar 2020 mellem kl. 13.00 og 16.00 på Hoptrup Hovedgade 11, 6100 Haderslev.  
 
I tidsrummet serveres kaffe/ the og kage og der vil være korte indslag i foredragssalen fra forskellige 
personer med tilknytning til Hoptrup Højskole. Ydermere vil det være muligt at få en rundvisning. 
 
 
Vi håber, at I vil være med til at markere dagen. 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Hoptrup Efterskole 

Hoptrup Højskole – 100 år 



DET KØRER FOR KROLFKLUBBEN 
Slivsø Krolfklub, Hoptrup, har haft generalforsamling på Lillegård. De 25 frem-
mødte krolfere kunne høre 
om et aktivt år. Banen og 
omgivelserne fik en stor kær-
lig hånd allerede i foråret, 
kunne formanden, Arne Jep-
sen, berette. Og senere har 
frivillige fra klubben hjulpet 
Borgerforeningen med 
istandsættelse af madpakke-
huset. Der er således fine 
omgivelser for spillerne. Der 
spilles to gange ugentligt, og 
ud over dette deltager klub-
bens medlemmer i naboklub-
bernes stævner. Selv har 
klubben med stor succes ar-
rangeret to stævner med stor 
deltagelse – også udefra. 
Medlemmerne mente, at det ville være tilstrækkeligt med et årligt stævne pr. år.  
Man skal passe på, at det hele ikke bliver en for stor belastning for ildsjælene. 
Krolfklubben har fået diverse kommunale tilskud samt midler fra borgerbudget-
teringen. Bl.a. ser man flere gange om ugen robotklipperen sørge for en pæn 
velholdt bane. Det hele har sammen med den frivillige arbejdskraft været med-
virkende til en fin plads, der kan også bruges til meget andet end krolf.  
Der skete ikke nogen stor revolution på generalforsamlingen. Der var genvalg 
over hele linjen, og bestyrelsen består fortsat af Arne Jepsen (formand), Hanne 
Jønsson (næstformand), Knud Chr. Jensen (kasserer), Martin Thygesen (bestyrel-
sesmedlem) og Jørn (Jønne) Christensen (skriverkarl). 
Madpakkehuset er igen repareret og øde lagte vinduer skiftet ud. Stor tak til de 
frivillige med Kaj i spidsen. 
Nye medlemmer er meget velkomne i klubben – også gerne fra nabobyerne 
Marstrup, Kestrup, Diernæs og Sønderballe. Udstyr kan lånes. Vi skriver her i 
Kontakten, når sæsonen 2020 starter. Det er stadigvæk meget billigt at spille. 
Hele 2020 er kontingentet 100 kr. Det stiger dog en smule i 2021. 

Krolfklubben ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår 

Formanden for krolfklubben, Arne Jepsen. 



 

Julen nærmer sig med hastige skridt. Inden længe siger vi farvel 
til det gamle år og hilser et nyt år velkommen. 

HMIF har i den grad sluttet 2019 af med maner. I søndags holdt vi 
året sidste arrangement – indvielse af vores Fitness lokaler og MTB 
Alt var pudset og poleret. Blå sløjfe klar til klipning. Gløgg og æbleskiver var 

være at finde på vores hjemmeside 

2019, har været et fantastisk å
HMIF har fået tildelt nogle flotte priser
ind i 2020, hvor vi fortsætter det gode arbejde med at skabe nye tiltag, der 
være med til at fremme foreningslivet i Hoptrup, Marstrup og Omegn.
os til at se jer alle og endnu flere i 2020, til masser af bevægelse og socialt 
samvær.    

Julen nærmer sig med hastige skridt. Inden længe siger vi farvel 
til det gamle år og hilser et nyt år velkommen.  

HMIF har i den grad sluttet 2019 af med maner. I søndags holdt vi 
indvielse af vores Fitness lokaler og MTB 

Alt var pudset og poleret. Blå sløjfe klar til klipning. Gløgg og æbleskiver var 
varme og klar. Det var en fantastik dag og vi er 
ovenud lykkelig for den opbakning der var på 
dagen – Ca. 120 mennesker kom og kiggede
allerede nu er der skrevet 50 op til intro i 
fitness!! 

Mange tak til alle jer, der kom forbi. Mange tak 
til alle jer, der har givet en hånd med under 
renoveringen. Mange tak til 
fysisk kunne give en hånd med, men derimod 
har sørget for, at der var hjemmebag til
Mange tak til alle jer, der har doneret grønne 
planter til lokalerne. Vi har fået skabt nogle 
fantastiske lokaler, som jeg håber rigtig mange 
af jer vil gøre brug af.  Info og tilmelding vil 

være at finde på vores hjemmeside www.hmif.dk i løbet af de kommende dage. 

et fantastisk år for HMIF. Alle afdelinger har skabt nye tiltag og 
flotte priser. Den gode energi fra 2019 tager vi med os 

, hvor vi fortsætter det gode arbejde med at skabe nye tiltag, der 
være med til at fremme foreningslivet i Hoptrup, Marstrup og Omegn.
os til at se jer alle og endnu flere i 2020, til masser af bevægelse og socialt 

Julen nærmer sig med hastige skridt. Inden længe siger vi farvel 

HMIF har i den grad sluttet 2019 af med maner. I søndags holdt vi 
indvielse af vores Fitness lokaler og MTB klublokaler. 

Alt var pudset og poleret. Blå sløjfe klar til klipning. Gløgg og æbleskiver var 
Det var en fantastik dag og vi er 

ovenud lykkelig for den opbakning der var på 
120 mennesker kom og kiggede og 

et 50 op til intro i 

der kom forbi. Mange tak 
der har givet en hånd med under 

renoveringen. Mange tak til alle jer, der ikke 
fysisk kunne give en hånd med, men derimod 

hjemmebag til kaffen. 
jer, der har doneret grønne 

Vi har fået skabt nogle 
fantastiske lokaler, som jeg håber rigtig mange 

Info og tilmelding vil 
i løbet af de kommende dage.  

. Alle afdelinger har skabt nye tiltag og 
Den gode energi fra 2019 tager vi med os 

, hvor vi fortsætter det gode arbejde med at skabe nye tiltag, der kan 
være med til at fremme foreningslivet i Hoptrup, Marstrup og Omegn. Vi glæder 
os til at se jer alle og endnu flere i 2020, til masser af bevægelse og socialt 

 



   

 

 

   

 

Forårssæsonen for Idræt for Seniorer
 

Torsdag den 09-01-2020 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 16-01-2020 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 23-01-2020 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 30-01-2020 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 06-02-2019 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 13-02-2020 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 20-02-2020 kl. 10.00 til 12.00

Sidste træning/afslutning- Torsdag den 23

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

Floorball, Badminton, Bordtennis, Bowls, New Age Kurling

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

Kontingent for et år er 100,00 kr. og betales via vores hjemmeside 
tilmelding – Idræt for Seniorer. Der åbnes op for betaling 01

 

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

  

   

æsonen for Idræt for Seniorer I Marstruphallen

kl. 10.00 til 12.00 Torsdag den 27-02-2020

kl. 10.00 til 12.00 Torsdag den 05-03-2020

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

kl. 10.00 til 12.00 Torsdag den 19-03-2020

kl. 10.00 til 12.00 Torsdag den 26-03-2020

kl. 10.00 til 12.00 Torsdag den 02-04-2020

kl. 10.00 til 12.00  Torsdag den 16-04-2020

Torsdag den 23-04-2020 – tilmelding senest torsdag den 16

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

Floorball, Badminton, Bordtennis, Bowls, New Age Kurling

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

,00 kr. og betales via vores hjemmeside 
. Der åbnes op for betaling 01-01-2020.   

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  

I Marstruphallen 

20 kl. 10.00 til 12.00 

20 kl. 10.00 til 12.00 

20 kl. 10.00 til 12.00 

20 kl. 10.00 til 12.00 

20 kl. 10.00 til 12.00 

20 kl. 10.00 til 12.00 

20 kl. 10.00 til 12.00  

tilmelding senest torsdag den 16-04-2020 

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. 

,00 kr. og betales via vores hjemmeside www.HMIF.dk under 



HOPTRUP KIRKE  

        DECEMBER - JANUAR 
 

 
 
 
 

Onsdag den 18. december kl. 14.00 Næste-kaffe 
Præsten byder på kaffe i Kirkehusets café, se omtale nedenfor. 
 
Fredag den 20. december kl. 9.45 Skolejulegudstjeneste 
 
Søndag den 22. december kl. 19.00, 4. søndag i advent 
Klaver- gudstjeneste ved Poul Martin Langdahl 
 
Tirsdag den 24. december, JULEAFTEN kl. 14.00 og kl. 15.30 
Jule-gudstjeneste ved Poul Martin Langdahl 
 
Onsdag den 25. december kl. 10.30, Juledag 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl 
 
Torsdag den 26. december kl. 10.30, 2. juledag 
Julesangs gudstjeneste. Kom og ønsk netop den julesalme, som du 
sætter allermest pris på. Du kan også ønske en julesalme på forhånd, 
giv besked til Poul Martin, og din ’ønske jule salme’ kommer med. 
 
Søndag den 29. december, julesøndag.  
Ingen gudstjeneste i Hoptrup Kirke, vi henviser til Vilstrup Kirke, hvor 
der er gudstjeneste kl. 10.30 ved Lars-Peter Melchiorsen. 
 
Tirsdag den 31. december kl. 14.00, Nytårsgudstjeneste.  
Traditionen tro! Det her er starten på nytårsfesten. Vi samles i koret til 
en kort nytårsgudstjeneste. Efter gudstjeneste ønsker vi hinanden godt 
nytår med kransekage og champagne.   
 
 



Onsdag den 1. januar, nytårsdag. 
Ingen gudstjeneste i Hoptrup Kirke, vi henviser til Starup Kirke, hvor der 
er gudstjeneste kl. 14.00, hvor der er gudstjeneste ved Judit Legarth. 
 
Torsdag den 2. januar kl. 19.00 Kirkehusets Læsecafé  
 
Søndag den 5. januar kl. 10.30, Hellig tre konger søndag 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl 
 
Tirsdag den 7. januar kl. 12.00 Herrefrokost Se omtale nedenfor 
 
Søndag den 12. januar kl. 10.30, 1. søndag efter helligtrekonger 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl 
 
Mandag den 13. januar kl. 19.00 Strikkecafé i Kirkehuset 
 
Tirsdag den 14. januar kl. 14.00 Næste-kaffe 
Præsten byder på kaffe i Kirkehusets café, se omtale nedenfor. 
 
Søndag den 19. januar kl. 10.30, 2. søndag efter helligtrekonger 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
Frokost: Kl. 11.30: Efter gudstjenesten bydes på frokost i Kirkehuset. I 
forlængelse af frokosten synger vi de nye salmer, der vil være en del af 
gudstjenesterne i løbet af de kommende måneder. 
 
Mandag den 20. januar kl. 18.30-20.30 Brætspilsaften i Kirkehuset  
Se omtale nedenfor. 
 
Torsdag den 23. januar kl. 18.00 Fællesspisning i Kirkehuset 
Se omtale nedenfor. 
 
Søndag den 26. januar kl. 10.30, 3. søndag efter helligtrekonger 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl 
 
Torsdag den 30. Januar kl. 17: Spaghetti gudstjeneste 
Kort børnegudstjeneste med fortælling, sang, leg og bøn.  
Bagefter spiser vi sammen. Voksne kr. 25,- børn gratis.  
Tilmelding til spisning til: Poul Martin på SMS: 5116 8656. 



KIRKENS KALENDER I ØVRIGT: 
Ulvetimen og Juniorklub: Børneklubben Ulvetimen er for børn er fra 3-4 år 
til man ikke har lyst mere. Ulvetimen mødes om torsdagen kl. 16-17.15 i 
konfirmandstuen. Juniorklubben er for børn i 3. klasse og opefter. 
Juniorklubben mødes også i konfirmandstuen, det er om onsdagen fra 18-
19.30. Den sidste onsdag i måneden er der ingen børne- og juniorklub, for 
der er der fælles Spaghettigudstjeneste.  
Læsecafé: Den første torsdag i måneden, kl. 19.00.  
Strikkecafé: Den anden mandag i måneden, kl. 19.00. 
Børnekor og Babysalmesang: Holder pause indtil vi får en ny organist.  

_________________ 
 

 NÆSTE-KAFFE  
Tirsdag den 18. december kl. 14-16  
byder præsten, - Poul Martin , 
på næste-kaffe i Kirkehusets Café.  
Her er alle velkommen til en god snak! 
Næste Næste-kaffe er tirsdag den 14. januar 

_________________  

 

 

 SAMVÆR I MARSTRUP    - Den første mandag i måneden  

Mandag den 6. januar kl. 10-12 
Fælleshuset Kalmargårdvej i Marstrup 
Nogle synes, at der er langt fra Marstrup til Hoptrup Kirkehus,  
derfor forsøger vi, ved hjælp af frivillige at arrangere noget i  
Fælleshuset ved Pensionistboligerne ved Kalmargårdvej i Marstrup.  
Den første mandag hver måned vil der være en lille  
sammenkomst fra kl 10 til kl 12.  
Vi vil drikke kaffe, synge, høre historier, foredrag og  
snakke om, hvad der ligger os på sinde. 
Vi mødes kl 10. Tag gerne din nabo og en bekendt  
med. Der er ingen tilmelding.  
På glædeligt gensyn fra Frivillige ved Hoptrup Kirke:  
Noomi Falbe Mortensen og Roberta Channell 
På vegne af menighedsrådet.  

_________________  



Frokost  - for mænd - 
i Kirkehuset 
Tirsdag den 7. januar kl. 12.00 
spiser vi frokost i Kirkehuset.  
Alle - mænd - er velkomne til en 
hyggelig frokost sammen. Pris 50 kr.  
Tilmelding på tlf. 20405572 senest d. 3. januar. 
Ved spørgsmål rettes henvendelse til Torben på 20405572 
Næste frokost er tirsdag d. 11. februar.           Arr. Hoptrup Menighedsråd 

_________________  
 

Kirkefrokost og 100 salmer i Kirkehuset 
Søndag den 19. januar 
Efter gudstjenesten kl. 10.30 søndag den 19. januar  
inviteres der til kirkefrokost i Kirkehuset.  
Frokosten begynder ca. kl. 11.30 og koster 50 kr. inkl. drikkevarer.  
Efter en dejlig frokost vil Poul Martin og Bent-Ole præsentere  
nogle af de nye salmer, der bruges til gudstjenesterne. 
Alle er velkomne til et par hyggelige timer med god mad og skønne salmer. 

Arr. Hoptrup Menighedsråd 
_________________ 

 

 Så er der igen  FÆLLESSPISNING 
i Hoptrup Kirkehus  Torsdag den 23. januar kl. 18-20 
 
Alle er velkomne til et hyggeligt måltid. Af hensyn til madlavningen er 
tilmelding nødvendig. Der er desværre kun 100 pladser i Kirkehuset, derfor 
er tilmeldingen efter ”først-til-mølle-princippet”. 
Tilmelding sker ved henvendelse til: 
 Else & Benny Clausen tlf.: 26295948 eller 
 Mona & Johan Kulmbach tlf.: 50520486 
Har du brug for kørelejlighed, så husk at 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 d. 18. januar - gerne før.         Arr. Hoptrup Menighedsråd  
 



 

KIG FORBI!   
 

ÅBENT KIRKEHUS 
 

Hvornår? 
 
Første gang er torsdag den 16. JANUAR kl. 15-17. 
Derefter er det: TIRSDAGE KL. 10.00-12.00 og TORSDAGE KL. 15.00-17.00 
Vi vil gerne bruge vores Kirkehus endnu mere!  
Så hvis du har en ledig stund, har lyst til en snak, læse i avisen eller i en 
bog, strikke eller bare få en kop kaffe/te…  
HVEM MØDER DU? Nogen at tale med, - andre med ledige stunder! 
Du er hjertelig velkommen! På gensyn! 

Arr. Menighedsrådet i Hoptrup Kirke 
 

_________________  

 

 
Brætspilsaften i Kirkehuset 
mandag den 20. januar  
kl. 18.30-20.30 (ca.) 
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. 
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). Tilmelding ikke nødvendig. Børn er 
velkomne ifølge med voksne. Mvh brætspilsudvalget Dorthe Godbersen og 
Joan Hejsel.             Arr. Hoptrup Menighedsråd 
 



 SÆT X i kalenderen: 

Sogneaften i Kirkehuset  
mandag den 10. februar kl. 19. 
Mød journalist og forfatter 
Anna Elisabeth Jessen 

Mandag den 10. februar kl. 19.00 får vi i Kirkehuset besøg af 
forfatter Anna Elisabeth Jessen (Lisbeth fra Hoptrup 
Kirkeby). Denne aften, på selve 100-årsdagen for 
Afstemningsdagen, kommer hun og fortæller om sin 
bestseller-roman "Om hundrede år".  
Lisbeth fortæller til JV: ”Min bog er fiktion inspireret af 
rigtige hændelser, der er sket her på gården og i 

Danmarkshistorien”. Romanen er en familie- og 
danmarkshistorie fortalt fra skiftende perspektiver i hundrede korte 

nedslag fra 1914-2014. Entré v. døren 50,- inkl. kaffe og kage.  
Dørene åbner en halv time før.                                         Arr. Menighedsrådet. 

_________________   

 
 
’Hvad er det, der gør jul til noget særligt?’ 
Julesalmen her er skrevet af Svend Erik Petersen. 
 
Hvad er det, der gør jul til noget særligt, 
gør stuen lys og hjertet varmt og kærligt? 
Er det med jul og krybben julenat 
mon ingenting, når stjernen skinner mat? 
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser, 
det barn i krybben er så meget mer. 
 
Er julen bare læssevis af gaver 
og neonlys og overfyldte maver? 
Er verdens og familiens korte fred 
en våbenhvile, julen kommer med?  
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser, 
det barn i krybben er så meget mer. 



Er stjernen bare pynt som træets kærter, 
og har du flettet ægte julehjerter? 
Har Gud mon tændt sit lys i dig og mig, 
og har du ladet stjernen vise vej? 
Ja, julens stjerne lyser, når jeg ser, 
det barn i krybben er så meget mer. 

 
Sådan synger vi i en af de allernyeste julesalmer. Ved julegudstjenesten, 
juleaften i Hoptrup Kirke, skal vi også synge den. Den salme er gået lige ind 
i hjertet på de fleste, for i sin enkle tone og tekst rejser den et helt centralt 
spørgsmål for os alle i julen.  
 
Julen er da noget mærkeligt noget! Julen er fyldt med uforklarlighed og 
paradokser. Der er mange synsvinkler på, hvad julen egentlig handler om. 
Nogle er til nisser, julemænd og eventyr. Andre er til stjerner og astronomi. 
Det er tiden, hvor vi er lidt ekstra opmærksomme og gode ved hinanden, 
med hilsner og gaver og overfyldte maver. Og hvorfor? Ja, altså… men vi 
kan også lige sætte et træ ind i stuen og pynte det. Ja, men hvorfor? Vi kan 
også lige gå rundt til naboer og bekendte og spørge, hvordan de fejrer 
julen, for lige at se om der var noget vi kunne gøre endnu bedre. Ja! men 
hvorfor? Hvorfor holder vi jul? Er det hele bare indpakning? Eller er der 
noget inde under al indpakningen, er der noget i ’gaven’. 
 
Centralt i det alt sammen er noget med det lille Jesus barn, der fødes i en 
stald, fordi der ikke rigtig var plads nogen som helst andre steder. Og så 
det med, at Jesus faktisk er Gud, der kommer til os, for at frelse os fra al 
fortabelse. Det er da paradoks med uforståelighed ovenpå. Sådan en lille 
hjælpeløs baby, som skal redde os fra alt ondt?! Har vi ikke mere brug for 
en superhelt, der med usårlighed kan fjerne alt ondt i verden? Hvis Gud nu 
kom til os som en superhelt, så var der da noget ved det! Eller hvad? 
Hvordan ville vi så holde jul? Superhelte jul? Det kan vist gå hen og blive 
det modsatte af jul, for så begynder vi at blive optaget af alt det, vi kan 
magte og bære, i stedet for det, der bærer os.  
 
Julefortællingen lyder næsten som et eventyr, og så er vi faktisk tilbage 
ved salmen igen: Hvad er det, der gør jul til noget særligt?  
Salmen svarer med: ”Ja, julens stjerne lyser, når jeg ser, det barn i krybben 
er så meget mer.” Julens stjerne er det guddommelige, der griber ind 



iblandt os. Det samme kan vi sige om barnet. Jesus-barnet, barnet i 
krybben er så meget mer! Barnet er Gud, der kommer til os, for at gribe os, 
og hjælpe os i vores verden. Her kaster Gud sit lys ind i verden. Her tændes 
der håb, et levende håb om liv i tro og kærlighed. For her kommer Gud, 
som et medmenneske for os. Her kommer Gud, for at gå igennem livet 
sammen med os. Det er et julebudskab, vi bærer på. Ja! men vigtigst af alt, 
det er det julebudskab, der bærer os og gør, at vores menneskeliv ikke er 
ubærligt. Derfor er det julen, der gør vores menneskeliv bæredygtigt, for 
nu at bruge et moderne udtryk.  

Glædelig jul!   
 

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

___________________ 
 

SIDEN SIDST:   

  

Dåb: Lukas Møllemose Høst, Marstrup. 
Vielser: Katrine Horsted Oehlenschlæger og Jacob Lipinski Andersen.  

 ___________________ 
 

 

KIRKE KONTAKT:      

  (vi holder alle fridag om mandagen) 

Organist:  Graver:  Sognepræst: 
   Søren Rod  Poul Martin Langdahl 
Stillingen er ledig 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 
 

 

 



NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN 
OG PENSIONISTFORENINGEN 
Alle arrangementer er kl. 14.00 på 
Lillegård nr. 7. 
Kaffe ved samtlige møder er 20 kr. 
Onsdag den 4. december var dagen, 
hvor vi havde vores årlige julefrokost, 
som i år var på Maugstrup Kro. Det 
blev en rigtig god eftermiddag. 
Onsdag den 11. december havde vi 
adventsmøde med sognepræst Poul 
Martin Langdahl og Elsebet, som spil-
lede på klaver til vores dejlige jule-
sange. Tak til dem for en god dag. 
Dagens højdepunkt var nok, at bør-
nene fra børnehaven kom og sang og 
gik Lucia-optog. Tak skal I have. 
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god 
glædelig jul og et godt nytår. På gen-
syn i 2020. 
Hilsen bestyrelsen. 
Program: 
Onsdag den 8. januar: 
Generalforsamling i Onsdagsklubben 
og lottospil. 
Onsdag den 15. januar: 
Bodil Budde – en eftermiddag med 
fortælling og sang. 
Onsdag den 22. januar: 
Forsøgsscenen fra Haderslev viser 
små teaterstykker. 
 
Onsdag den 29. januar: 
Generalforsamling i pensionistfor-
eningen og lottospil. 
På valg er: 
Bestyrelsen: 
Emma Have – modtager genvalg. 
Erna Bonde – modtager genvalg. 
Jette Lundgaard – modtager ikke gen-
valg. 

Suppleant: 
Karl Erik Hagensen – modtager gen-
valg. 
Inger Lise Juhl – modtager genvalg. 
Revisor: 
Jens Rotbøll 
Laura Juhl Jensen 
Revisorsuppleant: 
Tove Busk. 
Forslag, der ønskes behandlet på ge-
neralforsamlingen, skal være forman-
den I hænde senest 8 dage før. 
 
Efterlysning: 
I anledning af 100 året for genfore-
ningen i 2020 får vi på Hoptrup 
Sogns Lokalhistoriske Forening flere 
forespørgsler angående genfore-
ningsstenen i Hoptrup. 
 De fleste forespørgsler går på, hvor 
stenen har stået før, hvorfor og 
hvornår den blev flyttet til dens nu-
værende placering, og om vi har 
nogle billeder af stenen, da den stod 
foran Forsamlingshuset. 
 Er der nogen, der har nogle oplys-
ninger/billeder, er vi meget interes-
seret her på Arkivet. 
Oplysningerne kan sendes til os på 
mail: 
 lokalhistoriehoptrup@gmail.com  
eller afleveres på Arkivet, på Hop-
trup Hovedgade 62. 
Åbningstiden som er hver torsdag 
mellem kl. 14.00 og kl. 16.00 (undta-
gen i skolernes ferier) 
Se mere på hoptrup-lokalhistorie.dk/ 
Mvh. os på Arkivet. 
 
 



 
Juleeventyret i Børnehuset Chilli
 
Tænk sig bare…  
Sidst i november puslede det på gangen i Børnehuset Chilli
gemmerne myldrede alverdens små nisser frem fra deres sommerskjul i kasserne 
på hylderne. Nisserne kravlede rundt i hele huset og fandt et sted, hvor de rigtigt 
kunne kigge ud på alle de forventningsfulde børn og voksne, som nu var beg
at høre julemusik og bage julesmåkager. Der duftede skønt i hele huset af gran 
og julerier.  
Særligt nisserne Kanelli, Juliane og Julius var meget forventningsfulde, for de h
bede på, at de rigtigt skulle på nisseeventyr i december. 
Kanelli hørte en snak om, at alle børnene i Chilli Hoptrup havde været på Bran
stationen for at pynte juletræet. 
endda fået julegodter. Den sidste torsdag i november kunne Kanelli
Julius se fra deres plads, at alle
dre og søskende. Chilli-pigerne gik Luciaoptog og dre
gene gik nisseoptog Hverken Kanelli, Juliane eller Julius 
var dog kommet helt i julestemning, for ingen børn 
havde inviteret dem med på juleeventyr
I Chilli Marstrup var nisserne Asta, Uni, Hampus og A
gust meget utålmodige, for de kunne næsten ikke ve
te på, at Chilli-børnene var på jagt efter et smukt jul
træ. Men heldigvis var alle børnene også meget fo
ventningsfulde, så de var særdeles opmærksomme, 
nisserne havde gjort årets juletræ parat. Glæden ville 
ingen ende tage, da juletræet kom ind i fællesrummet. 
Det blev endda endnu smukkere, da det blev pyntet 
med lys og en ny stjerne til toppen. 
 

Juleeventyret i Børnehuset Chilli 

Sidst i november puslede det på gangen i Børnehuset Chilli i Hoptrup. Frem fra 
gemmerne myldrede alverdens små nisser frem fra deres sommerskjul i kasserne 
på hylderne. Nisserne kravlede rundt i hele huset og fandt et sted, hvor de rigtigt 
kunne kigge ud på alle de forventningsfulde børn og voksne, som nu var beg
at høre julemusik og bage julesmåkager. Der duftede skønt i hele huset af gran 

Særligt nisserne Kanelli, Juliane og Julius var meget forventningsfulde, for de h
bede på, at de rigtigt skulle på nisseeventyr i december.  

snak om, at alle børnene i Chilli Hoptrup havde været på Bran
stationen for at pynte juletræet. Det var blevet rigtig flot – og børnene havde 
endda fået julegodter. Den sidste torsdag i november kunne Kanelli
Julius se fra deres plads, at alle børnene hyggede sig sammen med deres foræ

pigerne gik Luciaoptog og dren-
ken Kanelli, Juliane eller Julius 

kommet helt i julestemning, for ingen børn 
på juleeventyr endnu.  

hilli Marstrup var nisserne Asta, Uni, Hampus og Au-
gust meget utålmodige, for de kunne næsten ikke ven-

børnene var på jagt efter et smukt jule-
træ. Men heldigvis var alle børnene også meget for-
ventningsfulde, så de var særdeles opmærksomme, da 
nisserne havde gjort årets juletræ parat. Glæden ville 

da juletræet kom ind i fællesrummet. 
Det blev endda endnu smukkere, da det blev pyntet 
med lys og en ny stjerne til toppen.  

Asta, Uni, Hampus og August satte sig på et 
bord og nød alle børnenes glæde. Og tænk sig 
de fik endda en portion risengrød, som de nød 
med stor fornøjelse, da alle børnene var gået 
hjem.  
Dagen efter kom alle bedsteforældrene på b
søg og træet blev pyntet med 
lepynt, som børn og bedsteforæld
fællesskab. 

i Hoptrup. Frem fra 
gemmerne myldrede alverdens små nisser frem fra deres sommerskjul i kasserne 
på hylderne. Nisserne kravlede rundt i hele huset og fandt et sted, hvor de rigtigt 
kunne kigge ud på alle de forventningsfulde børn og voksne, som nu var begyndt 
at høre julemusik og bage julesmåkager. Der duftede skønt i hele huset af gran 

Særligt nisserne Kanelli, Juliane og Julius var meget forventningsfulde, for de hå-

snak om, at alle børnene i Chilli Hoptrup havde været på Brand-
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Dagen efter kom alle bedsteforældrene på be-
søg og træet blev pyntet med den flotteste ju-
lepynt, som børn og bedsteforældre lavede i 



 
I Hoptrup skete det længe ventede pludseligt. Nogle Chilli-børn inviterede Kanel-
li, Juliane og Julius med hjem. Åh sikke et eventyr, der ventede nisserne. Men 
ak…. der blev ikke serveret risengrød. Det fik deres værter bestemt at mærke - 
på den nissevenlige måde. Flere børn fik ris i deres nissehuer og nogle børn måt-
te endda drikke grøn mælk. 
Kanelli, Juliane og Julius tog en dag på besøg hos deres fætre og kusiner i Mar-
strup. Asta, Uni, Hampus og August kunne fortælle om, at de også havde været 
på besøg hos nogle af Chilli-børnene. Men heller ikke her, var der blevet serveret 
nok risengrød, så nisserne måtte benytte sig af deres særlige nissemagi. Nogle af 
børnene måtte bruge en del tid på at rydde op, for der var eks. toiletpapir og 
småkagekrummer ud over det hele. 
Men heldigvis begyndte julehumø-
ret at stige hos alle nisserne i løbet 
af december. Det hjalp at høre 
børnene fortælle om deres besøg 
på Lillegården, at se børnene pakke 
gaver ind og spise en god julefro-
kost. Men ikkemindst at se, at alle 
børnene nu også var kommet i et 
dejligt julehumør, hvor de glædede 
sig til en fantastisk jul sammen med 
deres familier. 

 
Med ønsket om en glædelig jul!  

                                      Børnehuset Chilli 
 
Kontakten udgives af beboere i Hoptrup Sogn i samarbejde med Hoptrup Ef-
terskole. 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:21. 01. kl. 12.00. (Næste igen 03.03.) 
Udkommer inden weekenden efter. Eftertryk uden kildeangivelse er ikke til-
ladt. 
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” udgår af tekniske grunde. 
Kommer igen i næste nummer 



MIKKIS SPALTE 

 
I brandværnet har vi været af sted 4 
gange. 21. nov. Hoptrup Hovedgade 
128, færdselsuheld, ko kørt ned, 
mindre forurening. 4. dec. Motorvej 
ved Øster Løgum Rasteplads, ild i 
lastvognstrailer og det var kl.07:22. 
Vi var af sted igen samme dag kl. 
18:10. Ass. til Falck i Starup, kom ikke 
i indsats. 12. dec. Marstrup Bygade, 
et styk. ude nr. 169, ild i halmstak og 
det var halmbrand nr. 4 ved Benny 
Bonde & Co, De er vores største kun-
de i år. Børnehaven kom og pyntede 
vores juletræ og sang julesange og 
Brandmandssangen. Mens børnene 
sad i kantinen og fik saftevand, ban-
kede det på døren, og hvem kom? Jo 
det var selveste julemanden, og det 
var den rigtige julemand, for som en 
af de små sagde, sidste år kom jule-
manden og det var bare min morfar, 
for jeg kendte hans stemme. Det var 
rigtig hyggeligt, og julemanden havde 
slikposer med. Vi var igen ude at 
danse om juletræet og sang Brand-
mandssangen for julemanden, for 
den kendte han ikke. Til slut kørte vi i 

brandbil med lidt horn og blink. Det 
var en hyggelig formiddag. 
Madlavning For Finere Mænd har 
haft julefrokost, og det gik vældig 
fint, indtil en vis person, som havde 
været til brandøvelse i Tinglev, kom 
og var lidt efter kokkene, der var 
glemt lidt her og der, der var lidt for 
meget salt i risalamande, der var ikke 
noget galt med kirsebærsovsen. Efter 
lidt surmulen i krogene gik det over, 
og der faldt "julefred". Vi havde nog-
le hyggelige timer. 
 Der skal fra skolen lyde en stor tak til 
Kirsten & Peter Heissel Venbjerg for 
gran til skolen.  
Til sidst en servicemeddelelse: Lille 
Jensens store julemand bliver ikke 
stillet op i udestuen i år, da han er 
blevet lidt skidt, men er kommet på 
plejehjem, og det er Frederiks d. 9.s’ 
Plejehjem, hvor han får god og kærlig 
pleje, siger Lille Jensen. 
Jeg vil ønske alle en glædelig jul og et 
godt nytår og er klar igen i januar 
2020. 
Hilsen, Mikki. 
 

 
 



FODPLEJE OG WELLNESS I 
MARSTRUP 

I løbet af sommeren 2019 er der blevet tilføjet en 
ny bygning på Knokbjerg 11, og her har Mastrup 
fodpleje og wellness nu hjemme. Den lille tilbyg-
ning er lavet specielt til formålet, for at have de rette muligheder for dem 
som kommer for at få en behandling. Hvad enten det er fodpleje, massage 

eller en af de andre spændende ting som 
klinikken tilbyder. 
Carina som ejer Marstrup fodpleje og 
wellness, har gennem flere år uddannet 
sig inden for massage, japansk facelift, 
NADA – også kaldet øreakupunktur – 
sam
t læ-
læ-

geeksamineret klinisk fodplejer.  
For nylig begyndte klinikken også at til-
byde farve og ret af bryn, samt voks-
behandling af kroppen. 
Hvis man ønsker en fodbehandling 
hjemme, så kommer Carina gerne ud. 
Prisen er den samme, dog kommer der et lille kørselsgebyr oveni. Har man 
helbredskort fra kommunen, kan man selvfølgelig benytte dette. 
Mastrup fodpleje og wellness er forhandler af de lækre produkter fra 
Mol&B, som klinikken selv benytter til japansk facelift. Fodpleje produkter 
fra Alkymea kan også købes i klinikken. 
Tidsbestilling og priser kan ses på Facebook ved at søge på Marstrup fodple-
je og wellness. Desuden kan man altid ringe på telefon 51 92 17 25. 
Her i opstartsfasen som selvstændig, passer Carina stadig sit natarbejde som 
SOSU assistent ved siden af klinikken. Men på sigt er drømmen at blive fuld-
tids selvstændig. 
På Knokbjerg bor også Peter, Caroline, Isabella, Emma og Maja, til familien 
hører også Victor som er flyttet hjemmefra og startet på uddannelse. 
Peter kender nogle måske som den ene halvdel af Kestrup smed, hvor han 
har sin daglige gang sammen med Morten. 
Alle, gamle som unge bydes velkomne i klinikken hos Marstrup Fodpleje & 
Wellness. 



Juletræsfesten i Marstrup. 
Søndag d. 1/12 var det jo den første søndag i advent og traditionen tro havde vi juletræsfest i 
Marstrup i den nye bygning på skolen. Man kunne købe gløgg, æbleskiver og saftevand og så få sig 
en snak med andre fra byen. Lige pludselig kom julemanden forbi, og børnene stimlede sammen om 
ham. Der var en lang kø for at komme hen til julemanden og fortælle sine ønsker. De børn som ville 
måtte komme op på hans ene ben at sidde, mens de fortalte ham deres ønsker. Efter at alle børn 
havde fortalt ham deres ønsker, gik vi over i Borgerhaven, hvor juletræet skulle tændes. Første gang 
lykkedes det ikke, da han glemte at bruge sit tryllepulver, hvilket flere børn gjorde ham opmærksom 
på. 2. gang lykkedes det så at tænde lysene. Efter træet var blevet tændt gik vi rundt om træet og 
sang en enkelt julesang. Til sidst fik børnene en slikpose. 
Tak for endnu en god opbakning til vores arrangement. 

 
 
 
 

Vi i Marstrup Beboerforening vil hermed ønske alle en rigtig 
glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Vi ses igen 
i det nye år. 

 
 

Kontingentbetaling. 
 
HUSK. Hvis I betaler kontingent inden den 27. december, så er I med i lodtrækningen om en 
nytårskurv fra Marstrup Købmand. Det koster som altid 100kr. for familiemedlemsskab og 50kr. for 
enkeltpersoner. 
Der kan betales på følgende tre måder: 

 Mobile Pay: 94428 
 Til kontonummer: 5386 0241765 
 Betal ved Marstrup Købmand ved at udfylde det nederste på vores postkort/indbetalingskort, 

klippe det af og aflevere det ved Købmanden sammen med pengene. 



 
 

 

Juletræerne i lygtepælene på Marstrup Bygade. 
 
Vi vil lige sige mange tak til Sydjysk Skovservice for at have sponsoreret de små juletræer til vores 
julebelysning på Bygaden. 
 
 



 
                           DE STØTTER KONTAKTEN  

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

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

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


