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NUMMER 6       FEBRUAR  2019 
 

SÅ ER DET (snart) FORÅR OG KROLF 
 

 
Frivillige fra Slivsø Krolfklub gør klar til en ny sæson. På banen ved Slivsøen 
fjernes udhængende buske og grene, så banen kan blive klar til den robotklip-
per, det forhåbentlig snart lykkes at få kapital til. Den er næsten i hus. Krolklub-
ben modtager i øvrigt gerne nye spillere i alle aldre. Se også inde i Kontakten. 
Ellers er de første måneder hvert år højsæson for generalforsamlinger. Således 
også i Hoptrup Sogns mange foreninger og råd. De mange generalforsamlinger 
vidner om landdistrikter med grøde i, alt sammen holdt i live af mange frivillige 
kræfter. Ud over de lidt mere organiserede foreninger skal vi ikke glemme de 
noget mere uformelle arrangementer, bl.a. i Kirkehuset. 

 
 

 



Nyt fra Børnehuset Chilli
 
 

Fastelavn er mit navn, 
boller vil jeg have, 
hvis jeg ingen boller får,
så laver jeg ballade. 
 
Boller op, boller ned, 
boller i min mave, 
hvis jeg ingen boller får,
så laver jeg ballade. 
 
På fredag d. 1. marts vil ovenstående sang lyde, når vi fejrer fastelavn i 
Chilli. Vi er godt i gang med optakten til festlighederne. Der bliver bagt 
fastelavnsboller, der bliver lavet fastelavnsris, der bliver pyntet tønder og 
snakket om, hvad børnene 
vil der helt sikkert myldre med prinsesser, politifolk, 
ninjaer, soldater, hekse og m
udklædninger. Når alt kommer til alt, så er det ikke udklæ
ningen, der er vigtigst, men fælle
fejringen af fastelavn. 
 

Børnehuset Chilli 

hvis jeg ingen boller får, 

hvis jeg ingen boller får, 

vil ovenstående sang lyde, når vi fejrer fastelavn i 
Chilli. Vi er godt i gang med optakten til festlighederne. Der bliver bagt 
fastelavnsboller, der bliver lavet fastelavnsris, der bliver pyntet tønder og 
snakket om, hvad børnene – og de voksne skal klædes ud som.
vil der helt sikkert myldre med prinsesser, politifolk, klovne, 

dater, hekse og mange andre skønne og kreative 
udklædninger. Når alt kommer til alt, så er det ikke udklæ
ningen, der er vigtigst, men fællesskabet om at holde fast i 

Vi skal slå katten af tønden. I ga
le dage var der en levende kat i 
tønden – deraf ”slå katten af tø
den”. Når tønden var slået ned, så 
kunne katten løbe væk som sy
bol på, at det onde var løbet ud af 
byen. Vi har heldig
katte i vore tønder længere. Nu 
pynter vi højst tønden med en 
kat! Men vi fejrer 

vil ovenstående sang lyde, når vi fejrer fastelavn i 
Chilli. Vi er godt i gang med optakten til festlighederne. Der bliver bagt 
fastelavnsboller, der bliver lavet fastelavnsris, der bliver pyntet tønder og 

s ud som. På fredag 
klovne, 

ange andre skønne og kreative 
udklædninger. Når alt kommer til alt, så er det ikke udklæd-

fast i 

Vi skal slå katten af tønden. I gam-
le dage var der en levende kat i 

slå katten af tøn-
. Når tønden var slået ned, så 

kunne katten løbe væk som sym-
bol på, at det onde var løbet ud af 

gvis ikke levende 
katte i vore tønder længere. Nu 
pynter vi højst tønden med en 

kattekongen og 



kattedronningen og glæder os over, at fastelavn er ensbetydende med, at 
foråret er på vej.  
 
Udvikling af vore lege- og læringsmiljøer 
Lørdag d. 2. februar havde vi voksne i Chilli en pædagogisk dag, hvor der 
også deltog medlemmer fra Bestyrelsen. Vi drøftede, hvordan vi kan ar-
bejde med inkluderende lege- og læringsmiljøer. Her i blandt havde vi be-
søg af konsulentfirmaet Friis & Clemme, som fortalte om indretning set 
med børneøjne. 
 
Vi havde en meget inspirerende dag, hvor vi med udgangspunkt i barnets 
perspektiv fik et nyt blik på vores fysiske rammer. 
 
I den kommende tid, vil vi afprøve forskellige måder at indrette vores rum 
på, så de skaber endnu bedre betingelser for børnene. Vi er i fuld gang 
med at rydde op i vore gemmer og ellers rundt omkring i husene, da vi er 
blevet mere opmærksomme på den ”visuelle støj”, som på mange måder 
kan skabe mere forvirring end det, der var hensigten. Efterfølgende skal vi 
i gang med en mere langsigtet plan, så vi også kan prioritere ift. de øko-
nomiske muligheder, som vi har. Vi forventer, at vi efterhånden kommer i 
mål med, at vi får skabt nogle endnu bedre lege- og læringsmiljøer, hvor 
børnene tydeligvis lærer, leger og ikke mindst trives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      VI INVITERER TIL  

                GENERALFORSAMLING  
  

ONSDAG DEN 20. MARTS 2019 

Fra kl. 19.00 på Lillegården  
  

I samarbejde med Hoptrup Vandværk og Slivsø Bådelaug er vi vært med smørrebrød samt 
diverse drikke  

Vi glæder os til at se dig / jer  
 

  
Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  
1. Valg af stemmetællere / stemmeberettigede  
2. Formandens beretning for 2018 

3. Regnskabsaflæggelse for 2018 

4. Indkomne forslag (Sendes til formanden Henning Nørgaard senest 1. marts 2019 – pr. brev el. mail 
henning@hoptrup.net)  

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

Bestyrelsen:  
- Formand Henning Nørgaard  

- Næstformand Jeppe Søgaard (På valg – modtager ikke genvalg) 

- Kasserer Louise Ruggaard (På valg – modtager ikke genvalg) 

- Bestyrelsesmedlem Johannes Mortensen (På valg – modtager genvalg som 3.suppleant) 

- Bestyrelsesmedlem Hans U. Schulz 

-  Suppleanter:  
- 1. suppleant Kirsten Heissel (På valg – modtager genvalg som suppleant)  
- 2. suppleant Mogens Frølich (På valg – modtager genvalg som suppleant)  
- Revisorer:  
- Niels Glasdam  
- Fritz Vognsen (På valg)  

 

Revisorsuppleant  
- Morten Lang   
  

7. Eventuelt  
  

På bestyrelses vegne   
Henning Nørgaard  



www.hmif.dk 

Motions- fodbold  
for  damer  

 
Et nyt hold i HMIF, hvor vi kombinerer styrke- og 
konditionstræning med lysten til at spille fodbold.  
Du behøver ikke have spillet fodbold tidligere for at 
være med, så længe du har lysten og gejsten. Vi spiller ikke kampe … vi 
træner kun. 
Vi træner om mandagen fra kl. 19-20 på fodboldbanen ved Marstrup 
Hallen. Ses vi på mandag den 4. marts?  
Så kom og vær med  
Anmod om medlemskab på facebook-gruppen HMIF Motions Fodbold for 
Damer. 
Ved spørgsmål kan Nadia (tlf. 40596909) eller Helene (tlf. 24925007) 
kontaktes. 
 

Slivsø Bådelav 
afholder generalforsamling  

20. marts kl. 19.00 
på Lillegården 

Dagsorden iflg. vedtægterne.  
Slivsø Bådelav v/Frits Vognsen 

 

HOPTRUP VANDVÆRK 
afholder generalforsamling  

den 20. marts kl. 19.00 
på Lillegården 

Dasgsorden iflg. Vedtægterne 
Mvh 

Hoptrup Vandværk 
  
  
 



Da første generalforsamling desværre måtte aflyses pga. 
sygdom, har vi fundet en ny dato. 
Du vil denne aften få indsigt i, hvad der sker af spændende 
ting i HMIF, samtidig med, at du har mulighed for at fortæl 
os, hvad du mangler i HMIF. Der er en god fremtid i HMIF, 
men det kræver, at I også viser os, at I gerne vil HMIF 
ved at deltage til generalforsamlingen. Brug jeres 
demokratiske ret og indflydelse, enten ved stille op til en post i bestyrelsen, eller 
blot ved at giv os jeres stemme til at forsætte det gode arbejde. 

Hoptrup Marstrup Idrætsforening indkalder til 
generalforsamling i 

Dagsorden iht. HMIF’s vedtægt § 7:
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning.
3. Kasserens beretning om det reviderede regnskab, der fremlægges til 

godkendelse. 
4. Behandling af indkomne forlag.
5. Valg af forretningsudvalg og bestyrelse iht. vedtægt § 5.

Følgende er på valg: 
Formand:  
1 forretningsudvalgsmedlemmer: 
suppleanter:  
   

6. Valg af 1 bilagskontrollant
7. Evt. 

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ethvert 
medlem, der er mindst 14 år og har betalt kontingent, er stemmeberettiget. 
Forældre til børn, der er medlemmer, har stemmeret ved genera
Ethvert medlem, der er fyldt 16 år er valgbart. Stemmeafgivelse sker ved 
personlig fremmøde. 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før 
generalforsamlingen – Karin kan kontaktes på tlf. 26 79 50 73 eller mail 
karinsandhansen@live.dk 

Da første generalforsamling desværre måtte aflyses pga. 
sygdom, har vi fundet en ny dato.  
Du vil denne aften få indsigt i, hvad der sker af spændende 
ting i HMIF, samtidig med, at du har mulighed for at fortæl 
os, hvad du mangler i HMIF. Der er en god fremtid i HMIF, 
men det kræver, at I også viser os, at I gerne vil HMIF - bl.a. 

til generalforsamlingen. Brug jeres 
demokratiske ret og indflydelse, enten ved stille op til en post i bestyrelsen, eller 
blot ved at giv os jeres stemme til at forsætte det gode arbejde. 

 

Hoptrup Marstrup Idrætsforening indkalder til 
 Marstruphallens klublokale onsdag den 
13.03.2019 kl. 19.30 

Dagsorden iht. HMIF’s vedtægt § 7:

Formandens beretning. 
Kasserens beretning om det reviderede regnskab, der fremlægges til 

Behandling af indkomne forlag. 
rretningsudvalg og bestyrelse iht. vedtægt § 5.

  Karin Sand Hansen (genopstille
1 forretningsudvalgsmedlemmer:  Henning Ebsen (genopstiller ikke

  Erik Henningsen(genopstiller
  Michael Jelling (genopstille

Valg af 1 bilagskontrollant 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ethvert 
medlem, der er mindst 14 år og har betalt kontingent, er stemmeberettiget. 
Forældre til børn, der er medlemmer, har stemmeret ved genera
Ethvert medlem, der er fyldt 16 år er valgbart. Stemmeafgivelse sker ved 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før 
Karin kan kontaktes på tlf. 26 79 50 73 eller mail 

demokratiske ret og indflydelse, enten ved stille op til en post i bestyrelsen, eller 
blot ved at giv os jeres stemme til at forsætte det gode arbejde.  

Hoptrup Marstrup Idrætsforening indkalder til 
Marstruphallens klublokale onsdag den 

Dagsorden iht. HMIF’s vedtægt § 7: 

Kasserens beretning om det reviderede regnskab, der fremlægges til 

rretningsudvalg og bestyrelse iht. vedtægt § 5. 

genopstiller) 
genopstiller ikke) 
genopstiller) 

genopstiller ikke)  

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ethvert 
medlem, der er mindst 14 år og har betalt kontingent, er stemmeberettiget. 
Forældre til børn, der er medlemmer, har stemmeret ved generalforsamlingen. 
Ethvert medlem, der er fyldt 16 år er valgbart. Stemmeafgivelse sker ved 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før 
Karin kan kontaktes på tlf. 26 79 50 73 eller mail 



SÅ ER DER KROLF IGEN 
Mandag den 11. marts starter vi op kl. 14.00 

på banen ved Slivsøen 

Nye spillere er også velkomne 
(udstyr: køller og bolde kan lånes) 

Når vi vurderer, det er lyst nok spilles der også torsdag aften 
Slivsø Krolfklub, Hoptrup 

 
 

Medlemmer af krolfklubben gør banen ved Slivsøen klar til en ny sæson. Her 
ryddes buske, hegn og træer. 

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: 02.04. kl. 12.00. (Næste igen 11.06.) 
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 

 

 

 



 

KIRKEKONTAKT  
    HOPTRUP SOGN 
 
         
 

                              FEBRUAR - MARTS 
Torsdag den 28. februar 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. marts kl. 10.30, Fastelavns søndag 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
Frokost og informations møde: Kl. 11.30, efter gudstjenesten, er der frokost i 
Kirkehuset. Efter frokosten er der infomøde om menighedsrådets engagement 
og arbejde i det forgangne år. Se omtale nedenfor. 
 
Tirsdag den 5. marts kl. 14.00: Næste-kaffe i Kirkehuset 
Se omtale nedenfor. 
 
Søndag den 10. marts kl. 10.30, 1. søndag i fasten 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
 
Søndag den 10. marts kl. 15.00 Forårskoncert i Hoptrup Kirke 
Se omtale nedenfor. 
 
Søndag den 17. marts kl. 10.30, 2. søndag i fasten 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
 
Søndag den 24. marts kl. 10.30, 3. søndag i fasten 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
 
Torsdag den 28. marts 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 31. marts kl. 10.30, Midfaste søndag 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
 
Søndag den 7. april kl. 10.30, Mariæ Bebudelsesdag 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
 
Søndag den 14. april kl. 10.30, Palmesøndag 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 

_________________ 

  

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. 
Læsecafé: Den første mandag i måneden, kl. 19.00.  
Strikkecafé: Den anden mandag i måneden, kl. 19.00. 
Foredrag fra Århus Universitet: De kommende fire tirsdage, se omtale nedenfor. 
Fællesspisning i Kirkehuset: Næste fællesspisning er torsdag den 9. maj kl. 18. 
Det annonceres i kommende kontakter. 

_________________  

Frokost - for mænd 

• 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. 

• Onsdag den 3. april besøger vi Provas i Haderslev. Vi mødes kl. 10. ved 

Eskærhøj Vandværk, Kløvervænget 26. Efterfølgende kører vi til Haderslev 

Renseanlæg, Fjordagervej 32. Tilmelding senest den 28. marts. 

Tilmelding til Torben på tlf. 20405572. 

Arr. Hoptrup Menighedsråd  



 INFORMATIONSMØDE OM 

MENIGHEDSRÅDETS ARBEJDE 
 

Menighedsrådets informationsmøde er et møde, hvor der 

fortælles om, hvad der er blevet arbejdet med i rådet i årets 

løb. Hvilke udfordringer og problemstillinger har rådet 

særligt brugt tid og energi på.  

Og hvad mon der skal arbejdes på i den kommende tid…  

 

Det er søndag den 3. marts, Fastelavnssøndag, 

og her er programmet: 

10.30 Gudstjeneste, 11.30 Frokost i Kirkehuset og ca. 12.30 informationsmøde, 

måske med en fastelavnsbolle til kaffen, hvis vi er heldige. 

_________________ 

 

 
”NÆSTE – KAFFE” 
 

Savner du at være en del af et 
fællesskab, der kender til det at 
have mistet? 
Mange der mister sin samlever 
oplever at føle sig meget alene, 
fordi omgangskredsen ikke rigtig 
kan sætte sig ind i, hvordan det 
er at miste.  
Ved ”Næste-kaffe” mødes vi over kaffen, vi hygger og der vil være rum for at tale 
om det, der er svært. Første gang vil vi også tale om, hvad vi har behov for.  
Vi mødes og drikker ”Næste-kaffe” og vi taler om hvad der ellers skal ske.  
Måske skal vi planlægge at høre foredrag, måske spise sammen, eller noget helt 
andet. 

Første Næste-kaffe er tirsdag den 5. marts kl. 14.00 i Kirkehuset. 
Har du spørgsmål, så ring til Poul Martin 7457 5310. 

 

 
 



 

FORÅRSKONCERT I HOPTRUP KIRKE 
SØNDAG DEN 10. MARTS KL. 
15.00 
 
Vi glæder os til at se mange til denne lokale 
koncert, hvor kirkens kor skal synge under 
ledelse af Lone Skovgaard.  
Koncerten er gratis og åben for alle. 
 
 

_________________ 

 

Haderslev Domkirkes 

Pigekor  

besøger 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.  

Skynd dig, der er få billetter tilbage.  

  

http://www.billetto.dk/


FOREDRAG PÅ STORSKÆRM 
 – FRA AARHUS UNIVERSITET 

 
Som noget nyt kan man fra det tidlige forår se spændende naturvidenskabelige 
foredrag fra Aarhus Universitet live i Hoptrup Kirkehus. Vi er en gruppe af folk, der 
interesserer os for naturvidenskab, der har allieret os med menighedsrådet i 
Hoptrup om arrangementerne. 
 
Vi har jo fået et fantastisk kirkehus i Hoptrup med bl.a. en rigtig god projektor og et 
dejligt lydanlæg som kan danne en fin ramme om de live-streamede foredrag. 
Hermed er Hoptrup også blandt de ca. 130 steder der formidler offentlige 
naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet via direkte streaming. 
Foredragene er om forskellige emner og er rigt illustreret med flot grafik og 
forklarende animationer. 
 
Foredragsserien ‘Offentlige foredrag i Naturvidenskab’ arrangeret af Aarhus 
Universitet fortæller forskere om de nyeste opdagelser og erkendelser inden for 
naturvidenskab i bred forstand. Niveauet er højt, og man bliver udfordret, men 
man kan få udbytte af alle foredrag uanset ens faglige forudsætninger. 
 
Planlagte foredrag i Hoptrup dette forår: 
 

 Ny teknik afslører hvalernes skjulte liv:  
Tirsdag den 12. marts kl. 19.00-21.00 

 Vores urolige klode:  
Tirsdag den 19. marts kl. 19.00-21.00 

 Hunting exoplanets and life in the universe:  
Tirsdag den 2. april kl. 19.00-21.00 

 Når fysikkens stråler helbreder:  
Tirsdag den 9. april kl. 19.00-21.00 

 
Foredragene starter kl. 19.00. Derfor er det en god idé at møde op senest 18.45 

Der kan købes forfriskninger i pausen. Det er gratis at deltage.  
Udvalget består af:  
Karen Prahl fru.prahl@hotmail.com  
Erik Henningsen erikhenningsen@me.com 
Mogens L. Lindved  mogens@lindved.dk 

mailto:fru.prahl@hotmail.com
mailto:erikhenningsen@me.com
mailto:mogens@lindved.dk


SIDEN SIDST:  
 
Dåb:  Merle Renate Beyer, Haderslev 
 
 

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

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

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

 
 

KIRKE KONTAKT:       

(vi holder alle fridag om mandagen) 

 

 

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

 

 

 

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

 

 
 

ANNONCE:  EGETRÆSBRÆNDE TIL SALG 
I kirkens skov har vi en del rummeter  

nyfældet egetræsbrænde til salg. 
 

Der kan gives et bud efter besigtigelse. 
 

Ring til Morten Busk, tlf. 30135674. 

http://www.hoptrupkirke.dk/
mailto:skovgaard.p@gmail.com
mailto:hoptrupkirke@mail.dk


www.hmif.dk 

Børnefodbold 
 
Igen i år tilbyder HMIF fodbold for børn. 
Opstart: Tirsdag d 2/4-2019 
OBS! U6 Mix træner om onsdagen kl. 17:00 – 17:45, 
samme sted, med opstart d 3/4-2019! 
Sted: fodboldbanen bag Marstruphallen 
Tid: om tirsdagen kl. 17:00-17:45. 
U10 mix årgang 2008 til 2010 træner Stefan og Helle (23449134) 
U8 piger årgang 2010 til 2012 træner Frank og Joan (60148984) 
U8 drenge årgang 2011 - træner Klaus (29427045) 
U7 drenge årgang 2012 -træner Niels (40171720) 
U6 mix 2013 og 2014 - træner Jakob og Thomas (20318707) 
Pris: 200 kr. for træning frem til sommer. 
Næsten alle hold vil blive tilmeldt turnering. Spørg din træner! 
Aktuelt er der ingen træning for årgange under 2014, men hvis du har et 
barn og ønsker at træne - er der mulighed for at åbne for flere hold. 
(Anmod evt. om medlemskab på facebook HMIF børnefodbold) 
Fodboldhilsner fra trænerne😊 
 
 
 

 
Diernæs inviterer til affaldsindsamling. 

Søndag d. 31. marts kl. 10 på Sportspladsen. 
Mød op på sportspladsen. Vi sørger for poser og handsker. Der bliver aftalt og 
fordelt ruter. 
Efter indsamlingen er Beboerforeningen vært ved en øl, vand og en pølse med 
brød. 

Måske vil du også kunne blive udfordret i et spil petanque. 
Vi ses. 



NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN OG 
PENSIONISTFORENINGEN.
Pensionistforeningen har haft gen
ralforsamling. På valg var 
Efter at jul og nytår er overstået er 
bestyrelsen igen i gang og ønsker alle 
et godt nytår. 
Onsdagsklubben har haft generalfo
samling.  
På valg var: 
Annalise Damm 
Annemarie Bosak 
Svenn Åge Bosak 
Alle blev genvalgt. 
Ny suppleant blev: 
Ingelise Juhl. 
Bestyrelsen ser sådan ud: 
Formand: Annalise damm 
Næstformand og  
sekretær: Jette Lundgaard 
Kasserer: Emma Have 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Erna Bonde 
Annemarie Bosak 
Svenn Åge Bosak 
Egon Have 
Suppleanter: 
Karl Erik Hagensen 
Ingelise Juhl. 
PROGRAM: 
Kaffe ved samtlige møder på Lill
gård nr. 7 er 20.00 kr. 
Alle arrangementer er kl. 14.00 på 
Lillegård 7. 
Onsdag den 27. februar: 
Lennart Madsen fortæller om H
derslev Havn. 
Onsdag den 6. marts: 
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Efter at jul og nytår er overstået er 
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Onsdagsklubben har haft generalfor-

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Kaffe ved samtlige møder på Lille-

Alle arrangementer er kl. 14.00 på 

Lennart Madsen fortæller om Ha-

Senior Shop viser forårs
tøj. 
Onsdag den 13. marts:
Lottospil 
Onsdag den 20. marts:
Guitar Finn underholder med musik

Onsdag den 27. marts:
Hyggeeftermiddag
Onsdag den 3. april kl. 12.30:
Forårsfest. Pris: 12
Tilmelding til: 
Emma Have – 51 81 48 15
Erna Bonde – 74 56 81 69
Senest den 3.marts.
Onsdag den 10. april:
Lottospil 
 

Senior Shop viser forårs- og sommer-

Onsdag den 13. marts: 

Onsdag den 20. marts: 
Guitar Finn underholder med musik 

 
Onsdag den 27. marts: 
Hyggeeftermiddag 
Onsdag den 3. april kl. 12.30: 
Forårsfest. Pris: 125 kr. 

51 81 48 15 
74 56 81 69 

Senest den 3.marts. 
Onsdag den 10. april: 



 
 sønderjysk 
efterskole 

KOR 
Onsdag den 13. marts kl. 19.30 
I hallen på Hoptrup Efterskole 

Hvad sker der, når man samler 5 sønderjyske efterskoler 
og beder dem om at synge…??? 

 
Kom og oplev mellem 500 og 600 efterskole-elever 

synge en halv times koncert. Det er ganske gratis og vi 
giver gerne en kop kaffe 

 

Frøslevlejrens Efterskole 
Lunderskov Efterskole 
Sundeved Efterskole 
Askov Efterskole 
Hoptrup Efterskole 
 



MIKKIS SPALTE 

 
I brandværnet har vi kun været af 
sted 1 gang. Det var en trafikulykke 
ved Store Hovgård. 2 personbiler 
kørte sammen, en i grøften med en 
tilskadekommen, som måtte med he-
likopter til Odense sygehus, den an-
den lå på siden på vejen, og perso-

nen kom med til skadestuen i Aaben-
raa, så det har været stille indtil nu. 
og vi håber, det forsætter. Vi har haft 
generalforsamling, og vi fik uddelt 
tegn og medaljer. Det var 5 års tegn 
til Mike Frederiksen. Allan Petersen 
og Søren Warnke, som ikke er med 
på billedet og 10 års tegn til Jannick 
Schallert. 25 års tegn og hæderstegn 
fra Beredskabsstyrelsen til Mikki 
(hamselv),  og årets brandmand blev 
Jakob Kjeldsen. Det næste, vi har, er 
den årlige fastelavn fest, og det er 
søndag d. 3 marts 2019 kl. 14:00 på 
brandstationen. Kom med til et par 
sjove timer med børn og barnlige 
sjæle. Det var alt for denne gang  
Hilsen Mikki.  

 
 



 
 

HUSK 
 
 

HMIF Gymnastik afholder 
forårsopvisning. 

Søndag den 17. marts fra kl. 14.00 i Marstrup Hallen. 
Gæstehold i år er:   Ladelund Efterskole og Vilstrup Unge Piger

Vi glæder os til at se jer 
- 

 Fastelavn på 
brandstationen! 

Vi holder fastelavnsfest søndag den 3. marts 
2019 klokken 14.00 på brandstationen. 
Kom med til et par sjove timer med børn og 
barnlige sjæle. ALLE ER VELKOMNE.  
Mvh 
Festudvalget 
Hoptrup Frivillige Brandværn 

www.hmif.dk 



BLIVER GENFORENINGSSTENEN FLYTTET???
Kulturministeren har taget initiativ til
sten”, der er placeret i en lang række sønderjyske sogne som
foreningen den 15.6. 1920 efter 66 års tysk
givenhed, der uden tvivl vil blive markeret overalt i landsdelen.
Hoptrup Borgerforening har taget initiativ til at stenen bliver flyttet fra dens n

værende plads ved Forsamlingshuset. Man har aftaler om flyttearbejdet
vel er ikke det ikke så ligetil. Tilladelsen til at flytte den fredede sten skal go
kendes af myndighederne. Dertil kræves en underskrift af ejeren, hvilket har vist 
sig vanskeligt. Den nuværende ejer har endnu ikke ønsket at acceptere en fly
ning og nægter at skrive under på ansøgningen. Ærgerligt, for borgerforeningen 
har fundet den nye plads og aftalt med HAB, at stenen kan stå tæt ved dens 
gamle placering nedenfor andelsboligerne ved Næsvejen. Ejeren er udlænding, 
og er åbenbart ikke helt klar o

BLIVER GENFORENINGSSTENEN FLYTTET???
Kulturministeren har taget initiativ til fredning af de mange ”Genforenings 

en lang række sønderjyske sogne som
efter 66 års tysk styre. Altså for 100 år siden. En b

givenhed, der uden tvivl vil blive markeret overalt i landsdelen.
Hoptrup Borgerforening har taget initiativ til at stenen bliver flyttet fra dens n

værende plads ved Forsamlingshuset. Man har aftaler om flyttearbejdet
vel er ikke det ikke så ligetil. Tilladelsen til at flytte den fredede sten skal go
kendes af myndighederne. Dertil kræves en underskrift af ejeren, hvilket har vist 
sig vanskeligt. Den nuværende ejer har endnu ikke ønsket at acceptere en fly

og nægter at skrive under på ansøgningen. Ærgerligt, for borgerforeningen 
har fundet den nye plads og aftalt med HAB, at stenen kan stå tæt ved dens 
gamle placering nedenfor andelsboligerne ved Næsvejen. Ejeren er udlænding, 
og er åbenbart ikke helt klar over, hvad en fredning indebærer.

BLIVER GENFORENINGSSTENEN FLYTTET??? 
fredning af de mange ”Genforenings 

en lang række sønderjyske sogne som et minde om Gen-
styre. Altså for 100 år siden. En be-

givenhed, der uden tvivl vil blive markeret overalt i landsdelen. 
Hoptrup Borgerforening har taget initiativ til at stenen bliver flyttet fra dens nu-

værende plads ved Forsamlingshuset. Man har aftaler om flyttearbejdet. Allige-
vel er ikke det ikke så ligetil. Tilladelsen til at flytte den fredede sten skal god-
kendes af myndighederne. Dertil kræves en underskrift af ejeren, hvilket har vist 
sig vanskeligt. Den nuværende ejer har endnu ikke ønsket at acceptere en flyt-

og nægter at skrive under på ansøgningen. Ærgerligt, for borgerforeningen 
har fundet den nye plads og aftalt med HAB, at stenen kan stå tæt ved dens 
gamle placering nedenfor andelsboligerne ved Næsvejen. Ejeren er udlænding, 

ver, hvad en fredning indebærer. 



 
                           DE STØTTER KONTAKTEN  

2 DOIT.DK V. MICHAEL " Vi GØR NOGET VED IT"  HOPTRUP     30 26 64 65 
AAGE JØRGENSEN VVS            74 52 66 40 
ANETTE's  RENGØRING -HOPTRUP KIRKEBY 16        20 14 48 26 
BRUGERRÅDET FOR LILLEGÅRDEN Bestilling:Ruth Marek: ruth.marek@mail.dk   20 22 56 29  
BØRNEHUSET CHILLI            61 33 76 20 
EL-TEK APS              74 57 62 20 
GRUBEGÅRD  I/S,  JACOB SMIDT          60 67 25 20 
KLINIIK – FØDDER I CENTRUM,  HOVSLUNDVEJ 33       60 65 52 81 
FÆLLESSKOLEN  HoptrupMarstrupVilstrup        74 34 38 50 
GRANMAND.DK v. JENS J. SKOV (mobil: 28155737)       74 57 53 71  
HENRIKSEN - BYG - ved JOHN HENRIKSEN                  40 59 18 48 
HOPTRUP  EFTERSKOLE           74 57 10 14 
HOPTRUP BORGERFORENING (besøg vores side på Facebook)        
HOPTRUP FODKLINIK V/DORTE ROSENKILDE        29 72 57 86  
HOPTRUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN, TORBEN HANSEN      40 36 84 70 
HOPTRUP MARSTRUP IDRÆTSFORENING 
HOPTRUP MURERFORRET. V/KARLO SKØTT, EGEDAL 6 skoett@bbsyd.dk                  24 49 84 48 
HOPTRUP PENSIONISTFORENING          20 22 04 55 
HOPTRUP SOGNS LOKALHIST. FORENING         74 57 51 65 
HOPTRUP SOGNS MENIGHEDSRÅD          74 57 53 10  
HOPTRUP VANDVÆRK, FORMANDEN TLF.:        20 40 55 72 
VÆRKPASSER: 23 69 47 99       KASSEREREN :        23 88 93 64 
JØRN BONDE AUTOVÆRKSTED          74 57 55 35 
KESTRUP SMEDE & MASKINVÆRKSTED         74 57 51 32 
KNUD EGON SKOVRUP (BESTIL PÅ)          30 74 13 05 
KNUD IWERS, SNEDKER- OG TØMRERFORR.        74 57 59 83 
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 


