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GLÆDELIG JUL 
 

 
 

Alle læsere og annoncører ønskes 

En glædelig jul samt et godt nytår 
 



      Kan det mon virkelig passe!!! 

Af: Nini Vind Schultz, forfatter. 
Kan det virkelig passe, at næsten halvdelen af 19 årige kvinder i Danmark, at de 
unge kvinder har gået til psykolog!!!???? eller er det mon et a la reklamefremstød 
for, at få flere unge til, at gå til psykolog!!!!!???? 
Rapporten - Børn og Unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2018, der er udarbejdet 
af VIVE - - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Herluf Trolles 
Gade 11, DK- 1052 København K, Tlf. +45 33 48 08 00  og offentliggjort den 6. 
december 2018 oplyser på side 192 i en graf, at det forholder sig sådan. 
Kigges der så på grafen til venstre, så kan det forstås, at godt en tredjedel af 19 
årige kvinder har haft en psykisk lidelse. Eftersom, at HAR HAFT også betyder, at 
MAN IKKE HAR DET MERE.... så må jeg stille mig endnu mere tvivlende overfor 
rapporten og tænke mit, at rapporten er lavet på et alt for spinkelt grundlag. 
Desværre så frygter jeg, at der nu kan komme en storm af unge kvinder, som kan 
komme til, at føle sig unormale, når de ikke har gået til psykolog.  
Selvværdet er bestemt ikke altid i top hos unge mennesker, som stræber og 
stræber. Forklaringer om årsagen til, at der stræbes så meget, er mange. Selv 
mener jeg, at vide af erfaring, at man ofte stræber for, at bevise, at man er god 
nok til forældre, som ofte har mere travlt end godt er.  Jeg husker tydelig en 
egenoplevelse, at jeg vidste, at jeg ville få lidt tid sammen med min fortravlede far, 
hvis at jeg fik topkarakter eller, hvis at jeg blev topscorer i en håndboldkamp eller, 
hvis at jeg vandt en ridebanespringning. Mest af alt så ønskede jeg dog, at han 
bare en gang havde sat tid af til, at se mig spille håndbold. 
Det skal nævnes, at der i skrivende stund endnu ikke er kommet en udtalelse fra 
DANSK PSYKOLOG FORENING, hvis pressekonsulent er Henning Due, Tlf:   35 25 
97 19, Mobil: 21 62 87 12, hed@dp.dk 
Opfordring til debat om børn og unges trivsel og her vil jeg da gerne fremhæve 
Hoptrup Kirkehus (nyt og fint og flot og praktisk og billigt), som en mulighed til 
afvikling af debat - alt efter hvem, som vil arrangere denne debat. 
Nini Vind Schultz - HUNDEFRISØREN & Forfatteren 9LIV - pt. Marstrup Kirkevej 
31A, Hoptrup, 6100 Haderslev - vær. 16. Tlf. 53560092 - mail: 
nini.schultz@gmail.com 



NY LEDER PÅ FÆLLESSKOLEN
Mads Bjørnsen ny skoleleder:
Det er en stor glæde for mig at 
blive tilbudt stillingen som skol
leder i Hoptrup Marstrup Vi
strup Skoledistrikt. Jeg har tidl
gere arbejdet i ca. 7 år som afd
lingsleder ved Specialskolen, 
Moltrup Skole ved Haderslev 
Kommune.  
I dette arbejde har jeg gode erf
ringer med den åbne skole, og 
arbejdet med at skabe værdifu
de kontakter, som har stor b
tydning for skolens liv og udvi
ling. 
Jeg glæder mig til at fortsætte 
det gode arbejde omkring el
vernes læring og trivsel, og ser 
frem til et spændende og tillidsfuldt samarbejde med medarbejdere, forældre, 
elever og skolens samarbejdspartnere, og samtidig værne og udvikle skolens 
gode værdier.  

ATV PÅ GODT OG ONDT
ATV-køretøjerne er en herlig fritidsb
tet på de rigtige steder vel at mærke. Når 
de som på billedet er anvendt til at fræse 
krolbanen ved Slivsøen op, så den er 
ubrugelig for de krolfspillere, der to gange 
om ugen mødes til selskabeligt samvær og 
et spil krolf, så er det ubetænksomt og 
dumt. . Hvis de unge mennesker ikke kan 
finde ud af det, må det kunne forlanges, 
at deres forældre sætter sig i respekt. Gør 
de ikke det, kan det forudses, at lunten er 
meget kort hos nogle af de mange, der 
bliver berøvet deres fritidsbeskæftigelse 
af uvorne unge.  
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Nu er det (snart) jul igen….. 
Juleklippedag på Fællesskolen 

Fredag d. 30. november var der juleklippedag på Fællesskolen. Forældre 
og bedsteforældre var traditionen tro blevet indbudt og bidrog til dejlig dag 
i julens navn. Der blev klippet, 
klistret, hørt julemusik og 
hygget, og klasserne er nu 
pyntet op efter alle kunstens 
regler. 

 
Elevrådet sørgede for æbleskiver, 
saftevand og kaffe til alle - tak for den 
store indsats! 
 

 
 



 

 

Sidste skoledag før jul 
er torsdag den 20. december 2018 

 
Eleverne møder i skole kl. 8.00 og går klassevis kl. 9.20 til Hoptrup Kirke. 
Luciaoptog ved børnene fra Børnehuset ”Chilli”. 
Forældre og bedsteforældre er også meget velkomne. I bedes sætte jer i 
sideskibet eller bagerst i kirken. 
 

Juleafslutningen i kirken er fra kl. 9.45 – ca. kl. 10.40 
 
Fra kirken går eleverne tilbage til skolen. Der er julehygge frem til ca. 12.00, 
hvor de elever, som kan komme hjem, holder juleferie. Fra kl. ca. 12.00 vil der 
være opsyn for de elever, som bliver på skolen indtil bussen kører kl. 14.00. 
Vi vil gerne ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. 

Alle medarbejdere 
på 

Fællesskolen HoptrupMarstrupVilstrup 
Skolen starter igen torsdag den 3. januar til almindelig skema 



Æbletræer er blevet plantet i Marstrup. 
I efteråret 2017 søgte Helga Dall og Annette Outzen via borgerbudgettet penge 
til etablering af beplantning langs Marstrup Bygade fra Tøndervej ind mod Mar-
strup. Et ønske, som de to kvinder havde, for at forskønne turen ”rundt om 
gartneren ”. 
De har således arbejdet med 
dette projekt i et stykke tid, 
og det blev besluttet, at der 
skulle plantes 30 æbletræer 
(3 forskellige slags) på højre 
side ind mod byen.  
Nu er alle 30 æbletræer ble-
vet plantet. De to initiativta-
gere er meget glade for al 
den hjælp og støtte, som de 
har fået. Det gælder Haders-
lev Kommune, som har væ-
ret meget velvillig og desu-
den hjulpet med opmåling, 
råd og vejledning. Derudover 
har 10 borgere hjulpet med 
projektet.  
Da det var et koldt og fugtigt 
vejr, da æbletræerne blev 
plantet, var det en stor glæ-
de for de frivillige, at de blev 
forsynet med varm kaffe, 
æblekage og friskbagte små-
kager. 
Vi kan nu glæde os over, at 
der står 30 nyplantede æble-
træer på Marstrup Bygade. 
Vi vil kunne følge disse både 
forår, sommer og efterår, og vi skylder stor tak til alle, som har bidraget til, at 
dette projekt kunne gennemføres til glæde for os alle. Derfor en stor tak til Hel-
ga Dall og Annette Outzen fordi de ville gå foran, og til alle som har kunnet bi-
drage til, at projektet kunne gennemføres.  
Else Due - Hansen 



FÆLLESSKOLENS
Skolefesten er veloverstået. En dejlig aften, hvor 5. klasse leverede et velspillet 
teaterstykke i bedste westernstil. Stykket "Roses og Daisys Salon" bød på både 
slagsmål, røveri af 
pengetransport og 
selvfølgelig også 
lidt kærlighed. 
Tusind tak til alle 
forældre og bed-
steforældre, som 
havde valgt at bak-
ke op om skolefe-
sten – vi bliver altid 
glade og stolte, når 
vi ser så mange mennesker deltage.

 
Kontakten udgives af beboere i Hoptrup Sogn i samarbejde med Hoptrup 
Efterskole. Det trykkes i 1050 eks
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: 22
Udkommer inden weekenden efter. Eftertryk uden kildeangivelse er ikke tilla
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

FÆLLESSKOLENS SKOLEFEST
Skolefesten er veloverstået. En dejlig aften, hvor 5. klasse leverede et velspillet 
teaterstykke i bedste westernstil. Stykket "Roses og Daisys Salon" bød på både 

ker deltage. 
Også en tak til
fordi de trækker et stort læs b
de med mht. opstilling af scene, 
pårulning af tæpper, oprydning 
og ikke mindst salg af lodder, ka
fe og kage. 
Kontaktforældrene fra alle kla
ser har også en opgave
sørge for, at der er bemanding til 
boderne i det tidsrum
er åbne. 
En virkelig hyggeli
for hele skolen.

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, 

kontakten@live.dk 
22.01. kl. 12.00. (Næste igen 02.04

Udkommer inden weekenden efter. Eftertryk uden kildeangivelse er ikke tilla
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
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Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup 
Skolefest November 2018 

STOR TAK 
Til fællesskolen for den kæmpe oplevelse med Skoleteater i Marstrup Hallen. 
Til alle elever og venner, forældre, familie og ansatte for den store opbakning og 
støtte i vores salgsbod, tombola og lodtrækning samt at være med til at gøre da-
gen til en oplevelse 
Til børnehaverne for at komme til vores generalprøve 
Til alle jer mange sponsorer, der støttede os med flotte sponsorater til tombola og 
lodtrækningskonkurrence 
Vi havde en fantastisk dag og har tjent rigtig godt til vores kommende lejr tur i 6. 
klasse 

Mange hilsner 
5. Klasse Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup 

                                  Mangler lige 2 af de store skuespillere. De var i makeuppen  

- 

 



NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN OG 
PENSIONISTFORENINGEN. 
Onsdag den 5. december havde vi 
julefrokost på Søstjernen, hvor vi 
havde en dejlig eftermiddag med god 
mad og god betjening. Tak til 
Søstjernen. 
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig 
jul og et godt nytår og tak for året 
2018.12.06 Vi glæder os til at se jer i 
det nye år. 
Hilsen bestyrelsen. 
PROGRAM: 
Kaffe ved samtlige møder på 
Lillegård nr. 7 er 20.00 kr. 
Alle arrangementer er kl. 14.00 på 
Lillegård 7. 
Onsdag den 12. december: 
Adventsmøde ved sognepræst Poul 
Martin Langdahl. 
Onsdag den 9. januar: 
Generalforsamling og lottospil i 
Onsdagsklubben. 
Onsdag den 16: 
 Foredrag på sønderjysk med 
Flemming Nielsen. 

 
 

Onsdag den 23. januar:  

Underholdning med Kurt Petersen 
(citrondrengen). 
Onsdag den 30. januar: 
Generalforsamling og lottospil i 
pensionistforeningen. På valg er: 
Til bestyrelsen: 
Annalise Damm (modtager genvalg) 
Svenn Åge Bosak (modtager genvalg) 
Suppleant: 
Karl Erik Hagensen (modtager 
genvalg) 
Reviso: Jens Rotbøll 
Revisor: Laura Juhl Jensen 
Revisorsuppleant: Tove Busk. 
                                 - 

JULEMANDEN KOM TIL 
HOPTRUP 

Allerede I begyndelsen af December 
kom julemanden til Hoptrup. På 
Efterskolen var der poser til alle 
børnene. 
 



 

KIRKEKONTAKT  
    HOPTRUP SOGN 
 
         
 

                              DECEMBER - JANUAR 
Søndag den 16. december kl. 10.30, 3. søndag i advent 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. Børnekoret medvirker. 
 
Søndag den 23. december, 4. søndag i advent  
Ingen gudstjeneste i Hoptrup Kirke, vi henviser til Vilstrup Kirke, hvor der er 
lillejuleaftens gudstjeneste kl. 16.00 ved Lars-Peter Melchiorsen. 
 
Mandag den 24. december, juleaften. Julegudstjeneste kl.: 14.00 og 15.30  
ved Poul Martin Langdahl 
 
Tirsdag den 25. december kl. 10.30, Juledag 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
 
Onsdag den 26. december kl. 10.30, 2. juledag 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
 
Søndag den 30. december, julesøndag  
Ingen gudstjeneste i Hoptrup Kirke, vi henviser til Starup Kirke, hvor der er 
gudstjeneste kl. 10.00 ved Jørgen Kappel Hansen. 
 
Mandag den 31. december kl. 14.00 Nytårsgudstjeneste  
ved Poul Martin Langdahl. 
Vi starter nytårsfesten sammen med en kort gudstjeneste med salmesang, 
bibellæsning og en kort refleksion. Gudstjenesten slutter med kransekage og 
champagne, så vi kan ønske hinanden alt muligt godt for det nye år.  
 
Søndag den 6. januar kl. 10.30, Helligtrekonger søndag 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
 
Søndag den 13. januar kl. 10.30, 1. søndag efter helligtrekonger 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 



Søndag den 20. januar kl. 10.30, 2. søndag efter helligtrekonger 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
 
Torsdag den 24. januar kl. 18.00 Fællesspisning i Kirkehuset.  
Se omtale nedenfor. 
 
Søndag den 27. januar kl. 10.30, 3. søndag efter helligtrekonger 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
 
Onsdag den 30. januar kl. 16.15-17.00 Lægmandsgudstjeneste møde 
i caféen i Kirkehuset. Gudstjenesten søndag den 3. februar planlægges med valg 
af bibeltekster, bønner og salmer. Alle er velkommen til at være med. 
 
Torsdag den 31. januar kl. 17.00: Spaghettigudstjeneste. 
Vi mødes i kirken til en kort børnegudstjeneste med fortælling, sang, leg og bøn. 
Bagefter spiser vi sammen i Kirkehuset. Voksne kr. 25,- børn gratis.  
Tilmelding til spisning: Poul Martin på SMS: 5116 8656. 
 
Søndag den 3. februar kl. 10.30, 4. søndag efter helligtrekonger 
Lægmandsgudstjeneste. Det vil sige gudstjeneste med salmer, bønner og 
tekstlæsning, uden præst, men med kaffe efter gudstjenesten. Se nedenfor.  

_________________ 

 
ØVRIGE TING I KIRKENS KALENDER: 
 
Ulvetimen og Juniorklub:  
Børneklubben Ulvetimen er for børn er fra 3-4 år til man ikke har lyst mere. 
Ulvetimen mødes om torsdagen kl. 16-17.15 i konfirmandstuen. 
Juniorklubben er for børn i 3. klasse og opefter. Juniorklubben mødes også i 
konfirmandstuen, det er om onsdagen fra 18-19.30.  
Den sidste onsdag i måneden er der ingen børne- og juniorklub, for der er der 
fælles Spaghettigudstjeneste. 
 
Babysalmesang og børnekor:  
Der er babysalmesang om fredagen kl. 9.30. Børnekoret mødes i Kirkehuset hver 
torsdag kl. 14.30. Hvis du har spørgsmål, så ring til Lone Skovgaard på 30484376. 
  

  



Voksenkor Hoptrup Kirke 
Nu starter en ny runde med Hoptrup kirkes voksenkor.   

Koret mødes i kirken på onsdage kl. 19-21: 

16. januar, 23. januar, 30. januar,  

6. februar, 27. februar, 6. marts.  

Der er ikke kor i uge 7 og 8 

Koret har generalprøve lørdag  

den 9. marts kl. 10.00. 

Søndag den 10. marts kl. 15.00  

synges Forårskoncert i kirken. 

Evalueringsmøde den 13. marts kl. 19.00 i Kirkehuset. Kontakt vedr. koret:  

Lone Skovgaard på 30484376 eller skovgaard.p@gmail.com  

_________________ 

 

Frokost - for mænd 

• Tirsdag den 15. januar kl. 12.00 mødes vi igen i Kirkehuset til frokost til kr. 50,-. 

Tilmelding senest den 11. januar. 

 

• Torsdag den 7. februar kl. 19.00 Besøger vi  

X-Yachts. Her vil Birger Hansen vise rundt og 

fortælle. Inden besøget er der mulighed for at vi 

kan mødes i byen og spise sammen. Tilmelding 

senest den 1. februar. 

 

• Tirsdag den 5. marts kl. 9.25. Besøger vi Flyvestation Skrydstrup. Vi skal blandt 

andet se en redningshelikopter og vi skal se et F16 fly 

lette. Vi spiser på flyvestationen, buffet 85,- 

Tilmelding senest den 26. februar. 

Tilmelding til Torben på tlf. 20405572. 

 

Arr. Hoptrup Menighedsråd  

 
Besøg: www.hoptrupkirke.dk - se hvad der sker! 



FÆLLESSPISNING I KIRKEHUSET  
Torsdag den 24. januar kl. 18.00  

Så er der igen fællesspisning i Kirkehuset. Det er spændende hvad udvalget har 

på menukortet denne gang. Alle er velkommen til at være med!  

 

Tilmelding: - er nødvendig, gerne senest søndag den 20. januar.  
Tilmelding sker hos madholdet: 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. Hvis du ønsker det, kan du ringe til Poul Martin og 
aftale det. Tlf. 7457 5310. 
 

Fællesspisningen koster:  

For børn på 0-3 år er det gratis.  

For børn på 3-12 år koster det kr. 25,-  

og for voksne koster det kr. 50,-      

 

 

Foredrag i forlængelse af 

fællesspisningen? 

Det har været på tale at menighedsrådet ville holde sit årlige informations møde 

i forlængelse af fællesspisningen. Menighedsrådet har dog besluttet at ved 

næste fællesspisning skal der ikke være møde i forlængelse af fællesspisningen, 

for det er godt for os alle, at vi har tid til en god snak, inden vi slutter af med en 

aftenssang. 

 

Menighedsrådets informationsmøde er et møde, hvor der fortælles om hvad der 

er blevet arbejdet med i rådet i årets løb. Hvilke udfordringer og 

problemstillinger, som rådet særligt har brugt tid og energi på. Dette møde bliver 

i stedet i forlængelse af en frokost i Kirkehuset søndag den 3. marts.  

Søndag den 3. marts er også fastelavnssøndag, og der er programmet: 

10.30 Gudstjeneste, 11.30 Frokost og ca. 12.30 menighedsrådets 

informationsmøde. 

 



Haderslev Domkirkes Pigekor i Hoptrup Kirke 

søndag den 31. marts kl. 15.00 
Officiel afrejsekoncert for:  

"Haderslev Domkirkes Pigekor - Scotland Cathedral Tour 2019" 

 

 
 

Koret, der de seneste år har turneret i Frankrig, Sverige, Tyskland, 

Israel/Palæstina og Norge rejser nu til Skotland. 

  

Derfor synger koret deres turné-repertoire i Hoptrup kirke, blot to dage før turen 

går til Skotland.  

I Skotland vil pigerne synge i katedraler på tværs af landet, for eksempel i 

Glasgow, Dunblane og Edinburgh.  

Umiddelbart efter koncerten i kirken forsætter arrangementet i Kirkehuset, hvor 

koret også vil underholde med satser fra deres lettere repertoire!  

Pris for kaffe kr. 20. 

Entré til koncerten: kr. 100.  

Billetter købes på www.billetto.dk 
 

_________________ 

 

Glædelig jul og godt nytår!   



SIDEN SIDST:  
På grund af den nye datalov, har rubrikken ”Siden sidst” holdt pause, for der var 
bekymring for det lovlige i at bringe navne her i Kirkekontakten. Med hensyn til 
dataloven er det sådan, at den ganske Folkekirke går og venter på en ministeriel 
vejledning i, hvordan vi skal forholde os til behandlingen af personfølsom data. Nu 
har jeg fået oplyst, at vi indtil denne vejledning kommer, blot skal fortsætte med 
gammel skik og brug, eventuelt tilsat almindelig sund fornuft. Derfor vender 
rubrikken ”Siden sidst” nu tilbage til Kirkekontakten. Fremover vil jeg bede om en 
underskrift på tilladelse til offentliggørelse af navne, fra de familier der er berørt af 
den kirkelige ting, der refereres til.  
 
Dåb:   Tobias Peter Jørgensen, Vilstrup Ravnsborgvej 17 
   Marius Broe-Scherrebeck, Hestehaven 42 
 
Begravelser:  Margit Luise Tygesen  
   Charly Hviid Christensen 
   Flemming Schmidt 
   Martha Johanne Engsig-Karup 
   Erik Georg Bauer 
 

KIRKEBIL:     Kirkebilen er gratis, og den kan benyttes af alle, 

som ikke selv har kørelejlighed til gudstjenesterne. 
Kørslen skal bestilles senest dagen før gudstjenesten 

hos Haderslev Taxa på tlf.: 70 10 75 00. 
Husk også at bestille hjemkørsel ved samme lejlighed. 

 
 

KIRKE KONTAKT:      (vi holder alle fridag om mandagen) 

Organist:  Graver:  Sognepræst: 
Lone Skovgaard Søren Rod  Poul Martin Langdahl 
Tlf: 30 48 43 76  Tlf.: 74 53 21 93  Tlf.: 74 57 53 10 
@: skovgaard.p@gmail.com  eller 23 26 63 48  SMS: 51 16 86 56 
   @: hoptrupkirke@mail.dk  @: PMLA@KM.DK 
 

 

 



Aadals – Hoptrup           
Gruppen 

 
Skal dit barn stadig være spejder?....Så 
læs med her. 
Hermed indkaldes alle, der har interes-
se, til at møde op til  

 Generalforsamling  
Lørdag den 26.01.2019 klokken 10.00 i spejderhuset,  

Hoptrup Hovedgade 13, 6100 Haderslev. 
Der serveres Kaffe og Rundstykker til alle fremmødte. 
Evt. forslag skal være grupperådsformanden, Edel Jensen, i hænde,  senest lør-
dag den 12.01.2019 på mail: e.m.j@mail.dk 
Det er nu DU har chancen til at være med til at bestemme, om dit barn frem-
over skal være spejder. 
Der er valg af nye grupperådsmedlemmer, hvis ingen melder sig, ser vi Os nød-
saget til at nedlægge Aadals - Hoptrup Gruppen. 
Henvendelse med henblik på at blive en del af Grupperådet, kan ske til  
Grupperådsformanden Edel Jensen Mail: e.m.j@mail.dk senest den 12.01.2019 

Såfremt det bliver nødvendigt, Indkaldes der til  
Ekstra ordinært generalforsamling  

Lørdag den 26.01.2019 klokken ca. 11.30 
Med henblik på nedlæggelse af spejder Aadals - Hoptrup gruppen. 

 
 

 
Vel Mødt.  

Mvh. Grupperådet.  
 



Julepynt, juletræ, julebag, julesange 
 – ja, julen har også indtaget Hoptrup Efterskole… 

 
 
I den sidste skoleuge i 2018 får julehyggen frit løb – i hvert fald næsten da. Julehyggen krydres 
nemlig med terminsprøver i dansk, matematik og engelsk inden vores 96 elever kan drage på 
juleferie den 21. december. 
 
Juleferien kan på mange måde betegnes som en ”halvleg” i et efterskoleår, og vores elever kan se 
tilbage på et intenst efterår, hvor de store oplevelser har stået i kø. Introduktionsforløb, 
linjefagsture, Efterskolernes Dag og seneste det store musicalprojekt ”Bord 13”. 
 
I den forbindelse vil jeg gerne takke alle, der var forbi til en af de 8 forestillinger. Det betyder 
meget for os, at I som publikum er med til at bakke vores projekter op, og samtidig er det en 
kærkommen lejlighed for os, at vise skolen og vores elevers formåen frem. 
 
 
I stil med mine indlæg i de seneste udgaver af Kontakten, vil 
jeg gerne benytte lejligheden til at præsentere den sidste af 
de 3 nyansatte lærere, der startede på vores skole i sommers. 
 
Denne gang er det Henning Thiim, der står for skud. Henning 
er 52 år gammel og ansat på Hoptrup Efterskole til at 
varetage undervisningen på vores scenetekniklinje. Henning 
har arbejdet som lydteknikker i en menneskealder. Han har 
eget firma – Thiim Sound & light – i Bramming hvor han 
fungerer som lysmand for bands, teaterforestillinger, 
festivaler og meget andet. 
 
Desuden har Henning igennem forskellige freelance ansættelser været med til at bygge scenografi 
og kulisser til blandt andet Fredericia Teater. 
 
Med ansættelsen af Henning, tager vi undervisningen på vores scenetekniklinje endnu et trin op 
ad stigen mod den professionelle verden, og kan således ruste vores elever endnu mere på dét, 
der måtte vente dem inden for den tekniske verden. 
 
 
Til sidst vil jeg ønske alle læsere af Kontakten en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende 
nytår. Jeg håber at se jer på vores skole i løbet af foråret til ét af de mange arrangementer, der 
finder sted. 
 
På vegne af alle elever og ansatte på Hoptrup Efterskole 
 

Glædelig jul. 



Juletræsfesten i Marstrup. 
Traditionen tro havde vi juletræsfest i Marstrup søndag den 2. december. Man 
kunne købe gløgg, æbleskiver, chips, saftevand og kaffe, og så få sig en snak 
med andre fra byen. Julemanden dukkede lige pludselig op, og så var børnene 
samlet rundt om ham for at fortælle ham deres ønsker, og enkelte afleverede 
deres sutter til ham. Da 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 15. december, så er I med i lodtræk-
ningen om en julekurv fra Marstrup Købmand. Det koster som altid 100kr. for 
familiemedlemsskab og 50kr. for enkeltpersoner. 
Der kan betales på følgende tre måder: 

 Mobilepay: 94428 
 Til kontonummer: 5386 0241765 
 Betal ved Marstrup Købmand ved at udfylde det nederste på vores post-

kort/indbetalingskort, klippe det af og aflevere det ved Købmanden sam-
men med pengene. 

Borgerbudgettet for 2019. 
 

Igen i år fik landdistrikterne hver 50.000kr. til fornyelse, og vi har i Marstrup 
valgt at bruge pengene denne gang på følgende ting: 

 Shelter til Borgerhaven og bord og bænkesæt. 
 To nye grill til Beboerforeningen. 
 Reklameskilte – 5stk. De skal bruges til at reklamere for vores arrangemen-

ter ved indfaldsvejene. 
 Blomsterkasser der skal stå ved indfaldsvejene. 
 2 nye fodboldmål til legepladsen ved Lysmosen. 

 
 

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

Arrangementer i 2019. 
Her er lige en lille liste over vores planlagte arrangementer i 2019. 
 

 Søndag den 3/3: Fastelavnsfest. 
 Søndag den 23/6: Sankt Hans fest i Borgerhaven. 
 Fredag den 30/8 og lørdag den 31/8: Byfest. 
 Søndag den 1/12: Juletræsfest. 

 
Nærmere info til de enkelte arrangementer kommer i Kontakten, når datoerne 
nærmer sig. 



Julehilsen fra 
Borgerforeningen.

 
Første søndag i advent blev der afholdt 
et fint julearrangement på efterskolen.
Tak til Irene Pedersen for at være 
tovholder, og tak til alle andre der gav 
en hånd med. Også tak til efterskolen
som lagde lokaler til.   

 

Samme dag satte vi juletræer op
ende af byen og ved skolen. 
Juletræerne er givet af Jens Skov, 
www.granmand.dk.   
Også juletræet i masten på Selbjerg 
blev tændt, tak til jer der år efter år 
sørger for at den lyser. 

Tak til alle jer, der pynter pænt uden 
for jeres huse. Det gør det 
julehyggeligt at køre gennem 
Hoptrup. 

Bygningerne på festpladsen ejes af 
Borgerforeningen. Vi har ansvar for 
reparation og vedligeholdelse m.m.
og derfor meget glade for, at Hanne og 
Niels Jønson løser opgaven med at 
gøre rent på toilettet og slå græs.
Vi er også glade for, at Krolfklubben 
aktivt tager vare på arealerne og 
huset.  

orgerforeningen. 
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en hånd med. Også tak til efterskolen, 

Samme dag satte vi juletræer op i hver 
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Desværre har vi i årets løb være
plaget af hærværk, som koster os en 
del tid og penge og er til gene for 
brugerne. Desuden betaler vi selv 
udgifter til Provas m.m.  

Derfor har vi to opfordringer til jer alle: 
1. Vær med til at forebygge hærværk. 
2. Vær med til at støtte økonomisk, så 
vi kan betale de udgifter, der er 
forbundet med arbejdet.  

Du kan stadig nå at betale kontingent 
for 2018/19  
eller give et bidrag til arbejdet.

Kontingentet er:  
120 kr. pr husstand
60 kr. for enkeltpers

Konto: 9892-3060877792
MobilePay: 56756 

Hvis du har spørgsmål, eller gode idéer 
er du altid velkommen til at kontakte 
mig eller en anden 

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

Desværre har vi i årets løb været 
plaget af hærværk, som koster os en 
del tid og penge og er til gene for 
brugerne. Desuden betaler vi selv 
udgifter til Provas m.m.   

o opfordringer til jer alle: 
1. Vær med til at forebygge hærværk. 
2. Vær med til at støtte økonomisk, så 
vi kan betale de udgifter, der er 
forbundet med arbejdet.   

Du kan stadig nå at betale kontingent 

eller give et bidrag til arbejdet. 

ngentet er:   
120 kr. pr husstand 
60 kr. for enkeltpersoner. 

3060877792 
56756  

Hvis du har spørgsmål, eller gode idéer 
er du altid velkommen til at kontakte 
mig eller en anden fra Bestyrelsen. 

mail: 
.net   

 



DET SKER 
December 

12.  Adventsmøde på Lillegården med Poul Martin Langdahl kl. 14.00  
Januar 

09.  Generalforsamling og lottospil i Onsdagsklubben 
15.  Frokost for mænd i kirkehuset kl. 12.00 
16.  Onsdagsklubben: foredrag på Sønderjysk med Flemming Nielsen 
22.  Deadline Kontakten 
23.  Onsdagsklubben: Underholdning med Kurt Petersen (Citrondrengen) 
24.  Fællesspisning i kirkehuset kl. 18.00 
26.  Spejderne. Generalforsamling i spejderhuset kl. 10.00. 
30.  Pensionistforeningen: Generalforsamling 

Februar 
06.  Onsdagsklubben: Hyggeeftermiddag 
07.  Besog hos X-yachts kl. 19.00 (Frokost for mænd) 
20.  Onsdagsklubben: Lottospil 
26.  Deadline Kontakten 
26.  Lokalhistorisk forening, generalfor samling på efterskolen kl. 19.30. 
27.  Pensionistforeningen: Lennart Madsen fortæller om Haderslev 

Marts 
03.  Fastelavnsfest i Marstrup 
05.  Besøg på flyvestationen 9.25 (Frokost for mænd) 
06.  Onsdagsklubben: Senior Shop viser forårs- og sommertøj 
13.  Pensionistforeningen: Lottospil 
20.  Onsdagsklubben: Guitar Finn underholder med musik 
27.  Onsdagsklubben: Hyggeeftermiddag 

April 
02.  Deadline Kontakten 
03.  Pensionistforeningen: Forårsfest kl. 12.30 
10.  Onsdagsklubben: Lottospil 
17.  Onsdagsklubben: Hyggeeftermiddag 
24.  Onsdagsklubben: Billeder og musik med Thorkild Sørensen 

Maj 
01.  Onsdagsklubben: Jens Chr. Gjesing fortæller om Europa 
08.  Pensionistforeningen: Lottospil 
15.  Onsdagsklubben: Udflugt. Program kommer senere 

Juni 
11.  Deadline Kontakten 
19.  Onsdagsklubben holder grillfest kl. 17.00 



NYT ÅRSSKRIFT FRA LOKALHISTORISK FORENING 
Lokalhistorisk Forening leverer igen 
et spændende årsskrift med mange 
gode historier fra sognet. Også i år er 
der tilbageblik på, hvad der skete for 
100-, 75-, 50- og 25 år siden. Vi brin-
ger et par eksempler: 
For 100 år siden: 
8.4.1918. 
Hønsetyveri. Fra Frits Vognsens lade 
på Skønholt ved Hoptrup er der i det 
forløbne halve års tid stjålet ikke 
færre end 26 høns. Ved nytårstide 
forsvandt 15 og nu forleden nat 15 
høns, så han har nu kun få tilbage. 
Ved de nuværende høje hønse- og 
æggepriser er dette et stort tab. Ved 
det første tyveri kunne der spores tre 
par sømbeslåede støvler ved gården. 
For75 år siden: 
4.8.1943. 
Ligesom i fjor bliver der også i år 
fremstillet trækul i Pamhule skov, og 
arbejdet er allerede påbegyndt. I 
skovbrynet ved Pamhule skov ud 
mod Damende, hvor Geheimerådens 
sti fører forbi, har kulsvierne opslået 
deres lejr. Her beskæftiges 6-7 mand 
– alle sammen uden taterblod – ved 
brændingsarbejdet. I fjor blev ude-
lukkende anvendt jernmiler, men de 
kan ikke mere fås, hvorfor man nu er 
gået over til at anvende murede ov-
ne af røde teglsten. Der er således to 
jernmiler og seks stenovne. Der skal i 
alt i Pamhule skov fremstilles trækul 
af 700 meter træ. 
For 50 år siden: 
13.3.1968. 

Djernæs skole bliver nedlagt. Djer-
næs skole vil efter al sandsynlighed 
blive nedlagt til sommerferien. Sog-
nerådet kunne tilslutte sig en indstil-
ling fra Djernæs skolenævn, skole-
kommissionen og fælleslærerrådet, 
der efter et møde med forældre-
kredsen den 27. februar indstiller, at 
skolen nedlægges, og at de 24 børn 
fremtidigt undervises i Hoptrup. Sko-
lens lærerinde, Karen Schmidt, vil 
fremover undervise ved Hoptrup Fol-
ke- og Realskole. Det er meningen, at 
børnene skal transporteres med sko-
lebus til Hoptrup. Djærnes skole vil 
stadig blive bevaret som mødested 
for egnens beboere, og boldbanen 
ved skolen bevares også. Hermed 
imødekommes forældrenes ønske. 
Hoptrup sogneråd kunne også god-
kende to indstillinger fra skolekom-
missionen om at oprette to nye læ-
rerstillinger ved Hoptrup Folke- og 
Realskole. En ny lærerbolig skal opfø-
res i Hoptrup til afløsning for en æl-
dre bolig. 
For 25 år siden: 
29.9.1993. 
Mejetærsker udbrændt. 16 mand fra 
Hoptrup frivillige brandværn rykkede 
lørdag ud med tre brandbiler. De fik 
slukket en brand i en mejetærsker 
hos Helge Rasmussen, Hestehaven i 
Marstrup. Her høstede man i en ær-
temark, da der opstod ild nede under 
maskinen. Den blev ødelagt ved 
branden, fortæller brandkaptajn Hol-
ger Lauritzen. 



December betyder hygge for Krudtuglerne.

Vi er også startet på julegaver, men dem 
kommer der ikke noget om her, da det er 
tophemmeligt.  
 
Tirsdag den 4. december var vi inviteret til 
juletræsfest i Marstrup Hallen med
Private Pasningsordninger
Kommune. Børnene startede med at pynte 
juletræet med pynt, de selv havde lavet. 
 
Derefter var der traditionen 
tro sang og dans om 
juletræet og vi fik besøg af 
selveste julemanden, som 
havde lækre juleposer med 
til børnene.  

December betyder hygge for Krudtuglerne.

Julen er fyldt med spænding, traditioner
glæde for børn i alle aldre og det gælder også 
for børnene i Krudtuglerne Diernæs 0
Privat Pasningsordning. 

Hver dag, når vi spiser frokost, læser vi en 
lille julehistorie, synger et par julesange og 
børnene skiftes til at serverer grød for 
nisserne. Skålen er tom, når børnene står op 
fra middagsluren, hvilket udløser stor 
undring og begejstring.  

Vi er også startet på julegaver, men dem 
om her, da det er 

en 4. december var vi inviteret til 
juletræsfest i Marstrup Hallen med andre 
Private Pasningsordninger fra Haderslev 

ørnene startede med at pynte 
juletræet med pynt, de selv havde lavet.  

er traditionen 

juletræet og vi fik besøg af 
selveste julemanden, som 
havde lækre juleposer med 

December betyder hygge for Krudtuglerne. 

, traditioner og 
glæde for børn i alle aldre og det gælder også 
for børnene i Krudtuglerne Diernæs 0-3 års 

Hver dag, når vi spiser frokost, læser vi en 
julehistorie, synger et par julesange og 

børnene skiftes til at serverer grød for 
når børnene står op 

fra middagsluren, hvilket udløser stor 



 
                           DE STØTTER KONTAKTEN  

2 DOIT.DK V. MICHAEL " Vi GØR NOGET VED IT"  HOPTRUP     30 26 64 65 
AAGE JØRGENSEN VVS            74 52 66 40 
ANETTE's  RENGØRING -HOPTRUP KIRKEBY 16        20 14 48 26 
BRUGERRÅDET FOR LILLEGÅRDEN Bestilling:Ruth Marek: ruth.marek@mail.dk   20 22 56 29  
BØRNEHUSET CHILLI            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          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 
L. L. RENGØRING, ØSTERGÅRDSMØLLE 4  v. LINDA LAASHOLDT     60 92 92 00  
MALERFORR. v/HENRY SCHULTZ, MARSTRUP        74 57 58 45 
MARIANNES KLIPPESTUE, KÆRSMINDEVEJ 16 A       61 78 66 17 
MARSTRUP BEBOERFORENING          29 24 80 78 
MARSTRUP VANDVÆRK v/Formand KARSTEN B. MADSEN      21 40 45 88  
MARSTRUP KØBMAND            29 83 80 09  
PAMHULE JAGT OG FISKERI, PAMHULEVEJ 67                                                                   26 12 45 47  
PETER HEISSEL, VENBJERG           74 57 56 22 
PETER HEJSELS AUTOVÆRKSTED          74 57 54 22 
RESTAURANT SØSTJERNEN           74 57 55 08 
SPAR ved  LONE & MORTEN LANG          74 57 52 04 
STRANDGÅRDEN, SØNDERBALLE (www.strandgaarden.net)     28 11 62 89 
TALSMEDEN – Bogføring der giver dig overskud, Diernæsvej 126, Haderslev     51 81 12 64  
TREVIA v/ OLE SKOVSHOVED, EGEDAL 17      20 25 03 04  
TORBENS PEJSESERVICE, HOPTRUP          51 55 65 44 
Vh-consult.dk - Tilstandsrapporter og Energimærkning       40 20 12 43 
VIKÆR STRAND CAMPING:  info@vikaercamp.dk       74 57 54 64 
VOGNMAND AAGE KUSCH, DJERNÆS STRANDBY 67       20 28 08 47 
      

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

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