
k o n t a k t e n 

  

NUMMER 5     JANUAR   2020 
 

OM HUNDREDE ÅR 

 
 

Mandag den 10. februar kl. 19.00 besøger forfatter Anna Elisabeth Jessen (Lis-
beth fra Hoptrup Kirkeby) Kirkehuset. 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. 



10. februar 

100 års-dagen for afstemningen 
(tallene viser de danske stemmer i % ) 

Hoptrup Sogn 85 % 



 
Nyt fra Børnehuset Chilli
 
Det nye år 2020 er skudt godt i gang. Efter en god lang 
juleferie er det igen blevet hverdag i Chilli.
 
I begge afdelinger elsker børnene at være udendørs. Flere af børnene 
spørger ofte: hvornår kommer der mon noget sne? Indtil videre må vi 
”nøjes med” at hoppe i vandpytterne og snakke om, hvordan man bygger 
en snemand.  
 
I begge afdelinger har vi fokus på 
kropsbevidsthed. Her er det afgørende, at børnene oplever en glæde ved 
at kunne bruge kroppen og blive fort
at bruge den. Ude-rummet et fantastisk sted at være, for her er der et 
væld af naturlige bevægelsesmuligheder og et sandt sansebombard
ment. Der er et ordsprog der hedder: Der findes intet, der hedder dårligt 
vejr, kun dårlig påklædning. Heldigvis har alle Chilli
til at kunne færdes ude i al slags vejr
 
En anden måde at styrke kropsbevidstheden
på er via KaMiBe-konceptet (Karaktersty
ker, Mindfulness og Bevægelse) I vores sto
børnsgrupper arbejder vi særligt med aktiv
teter fra dette koncept.  
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De bedste hilsner fra 
Børnehuset Chilli
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GENBRUGS BUTIK MED MC TØJ 
                 I MARSTRUP 
 
 
Det startede som en lille hyggelig hobby i 
efteråret 2015, affødt af at både Kris og Lene 
kører mc og stødte på en del udfordringer, når de 
gerne ville have noget andet mc tøj, til billige 
penge.  
Huset omme på det gamle Søgårdvej 14, nu 
Søgård Alle 21, havde en lille garage, som 
alligevel ikke blev brugt til bilen. Den blev stille 
og roligt fyldt op med mc tøj, støvler og handsker. 
Allerede i foråret 2016 stod det klart at en genbrugs forretning med dette udstyr var et 
hit og så blev det cvr. Registreret. Det betyder ikke nogen af dem har sagt deres job 
op, for det er ikke en forretning de kan leve af og det er heller ikke meningen. Det er 
en interesse og fordi de har lyst.  
Lene er som udgangspunkt den der shopper det brugte tøj til butikken og Kris er 
skarp til tallene og begge har de lært meget undervejs. Selvom det bare er en hobby 
har det grebet om sig og de bruger rigtig meget tid på det i hele mc sæsonen. De 
finder for det meste selv alt det brugte tøj hos private, både i ind og udland. Med 
tiden er det dog lykkedes at få budskabet ud, så folk får ryddet op og dukker op i 
garagen, med deres mc tøj de ikke bruger mere. Konceptet er at samle så meget der 
nu kan være i garagen af brugt mc tøj og så kan mc folket prøve en masse forskelligt 
brugt mc tøj ét sted. Størrelser osv. kan være svært og nypriser er ofte for nye kørere 
overvældende, så her er det meningen man kan spare penge og få hjælp til at finde det 
rigtige mc tøj. De har også til børn og når de vokser ud af det, kan man komme og 
bytte til noget andet for få kroner. 
 
Særligt hen over sommeren, er det lidt af en balance, med to fuldtidsjobs og en 
interesse der gerne vil dyrkes, med selv at køre mc og det samtidig er der hvor der er 
allermest travlt i butikken.  
De begyndte i 2018 at tage ud til træf, med et markedstelt og et lille udvalg. Faktisk 
på opfordring af kunderne og det har også været et hit. Her er datteren Anne altid med 
og hjælper flittigt til med det hele. Hun er også en pige der meget gerne er med på 
ture på mc’erne og grunden til at de nu hvert år kører til et fast træf, særligt for 
børnefamilier. Det var et træf de hørte om fra kunder i butikken. Det bliver faktisk til 
mange gode snakke i den lille garage og undervejs stod der pludselig endnu en rar 
kunde, som da havde en kone der var rigtig god til det med logoer og så fik de 
pludselig nyt og super flot logo også. 
Garage porten er for længst skiftet ud med en dør og nu fejrer de snart 5 året for 
butikken, eller garagen som de kalder den. 
I hører sikkert alle lidt oftere, de brummende motorcykler i byen sommeren igennem 
og den lille familie håber I nyder lyden af forår og sommer når de kommer.  



Godt nytår til jer alle. Et nyt år har taget sin begyndelse og 
lad os håbe, at det nye år vil blive lige så godt som det ga
le, om end endnu bedre. Mange har si
det nye år - vægttab, mere motion eller blot et ønske om at 
komme ud blandt andre. HMIF har rigtig mange gode tilbud, 
som kan hjælpe dig på vej til at opnå dit mål for det nye år. 
For HMIF, er målsætningen, at vi skal arbejde videre, hvor vi slap i 2019 
vikle idrætsforeningen, så endnu flere får lyst til at blive m
af et fantastisk fællesskab, hvor man på kryds og tværs af sognet kan skabe nye 
bekendtskaber. HMIF starter 2020 med en ny underafdeling i afdelingen Motion 
& Udeliv – HMIF RACING.  
HMIF RACING er et motions landvejs cykel fællesskab. 
og torsdag kl. 18.00 med udgangspunkt fra Marstruphallen. Sæsonen løber fra 
marts til september mdr. Mere info om den nye afdeling vil være at finde på v
res hjemmeside www.hmif.dk
Et nyt år er også tiden til den årlige generalforsamling. Er du eller dit barn me
lem af HMIF, har du også i år mulighed for at bruge din demokratiske ret, ved 
generalforsamlingen - onsdag den 26.februar (se opslag her i Kontakten). Siger 
du ja tak til invitationen, har du mulighed for både, demokratisk indflydelse og 
demokratisk involvering – en vigtig ret du har som medlem af HMIF, og som vi 
håber, at du vil gøre brug af. Til generalforsamlingen har du mulighed for at in
sende forslag til direkte afstemning bl
valgsmedlemmer af pinden, blive vores nye administrative kasserer eller vise 
ved dit fremmøde, at du giver bestyrelsen din fulde opbakning til det næste års 
arbejde. 
I takt med udviklingen i HMIF er kassererfunktionen blev
for i HMIF valgt at dele funktion ud på 2 personer 
ring, fakturering, udbetaling og udarbejdelse af budget og årsregnskab) og en 
administrationsfunktion (indsamling af data, div. kommunale ansøgninger samt
udarbejdelse af statistik til div. Idrætsforbund). Den administrative kasserer vil 
tage del i bestyrelsesmøderne på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedle
mer. Har du lyst til at være en aktiv del af HMIF´s forretnings
dig er en ørn bag en computer, er det lige præcis dig vi mangler i udvalget. Vil 
du høre mere om funktionen er du meget velkommen til at kontakte formanden 
på tlf. 26 79 50 73.  
På gensyn til generalforsamling i HMIF.
HMIF-formand 
Karin Sand Hansen 
Mail: karinsandhansen@live.dk
 

Et nyt år har taget sin begyndelse og 
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Bak op om din Idrætsforening og sig JA TAK til denne invitat
on. Du vil denne aften få indsigt i, hvad der sker af spændende 
ting i HMIF, samtidig med, at du har mulighed for at fortælle 
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 
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 arbejd
 

Hoptrup Marstrup Idrætsforening indkalder til 
generalforsamling i Marstruphallens klublokale 

onsdag den 26

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

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

Følgende er på valg: 

Administrativ kasserer:

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
Forældre til børn, der er medlemmer, har stemmeret ved generalforsamlingen. 
Ethvert medlem, der er fyldt 16 år, er valgbart. Stemmeafgivelse sker ved pe
sonligt fremmøde. 
 
 

Bak op om din Idrætsforening og sig JA TAK til denne invitat
ten få indsigt i, hvad der sker af spændende 

ting i HMIF, samtidig med, at du har mulighed for at fortælle 
os, hvad du mangler i HMIF. Der er en god fremtid i HMIF, men 
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Hoptrup Marstrup Idrætsforening indkalder til 
generalforsamling i Marstruphallens klublokale 

onsdag den 26-02-2020 kl. 19.30
 

Dagsorden iht. HMIF’s vedtægt § 7: 

Formandens beretning. 
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Behandling af indkomne forlag. 
Valg af forretningsudvalg og bestyrelse iht. vedtægt § 5.
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Forretningsudvalgsmedlemmer:  Søren Knudsen (genopstiller

  John Henriksen (genopstiller

  Erik Henningsen(genopstiller

  Allan C. Nielsen (genopstiller

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 generalforsamlingen. 
Ethvert medlem, der er fyldt 16 år, er valgbart. Stemmeafgivelse sker ved pe
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indflydelse, enten ved stille op til en post i bestyrelsen, eller blot ved at giv os 
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Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ethvert 
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 per-



Vi har nu overtaget 
Brandværnets toilet-
vogn. 

Har du brug for at leje 
vognen,  
så kontakt Kirsten på 30445622 

FASTELAVNSFEST 
For børn og barnlige sjæle 
På Brandstationen 

 
Søndag den 23. februar kl. 14.00 

 

Chilli: Turbofræs i hallen 
 



 

Kun få billetter tilbage!!!! 
Hvem vil gå glip af en fed fest?? 
Kom og få varmen med dejlig mad, sjov og god mad 
til tropenat i Marstrup Hallen! 
Husk at bestille bord! 
MEDBRING KONTANTER TIL BAREN - og undgå kø!!! 



FÆLLESSKOLEN
100-året

Genforeningen af Sønderjylland ved et særligt tilrettelagt arrangement, hvor l
kale foreninger, brandvæsenet, meni
en spændende eftermiddag/aften.
Der er planlagt med fælles fakke
efter et fælles oplæg på skolen v. forfatter og journalist, Nis Boesdahl. Der vil 
være fælles spisning og herefter forskellige ak
elever, forældre og andre aktører.

Kunstudstilling på HMV
Fællesskolen HoptrupMartsrupVilstrup 
udstiller i øjeblikket den 21-årige Nadia 
Carstens kunstværker, som er hængt op 
på skolens gange. Nadias værker er ke
detegnet ved at være meget udtryksfu
de og ekspressive, og eleverne er m
optaget af de mange forskellige udtryk.
Udstillingen vil være at se i januar og f
bruar måned på Fællesskolen HMV.
Billedkunstlærer, Dorthe Clausen vil i 
samarbejde med elever fra 5.kl gennemføre et undervisningsforløb, hvor de bl.a. 
analyserer de spændende værker og herefter indkøbe et antal til skolens eje.
Alle er velkomne til at besøge skolen og opleve udstillingen.

Digital
Skolen er vært for et oplæg til 
le og Forældre” vil gennemføre et interessant kursus omkring børn og unges s
ciale brug af digtale medier.
Forløbet gennemføres d. 29. januar kl. 19.00, og vi håber på at mange forældre 
vil deltage denne aften.  (Der er bindende tilmelding)

FÆLLESSKOLEN 
året for Genforeningen

ningen af Sønderjylland ved et særligt tilrettelagt arrangement, hvor l
eninger, brandvæsenet, menighedsrådet og mange flere er 
dende eftermiddag/aften.  

Der er planlagt med fælles fakkeloptog fra skolen til genforeningsstenen, og he
efter et fælles oplæg på skolen v. forfatter og journalist, Nis Boesdahl. Der vil 
være fælles spisning og herefter forskellige aktiviteter, udstillinger og indslag af 
elever, forældre og andre aktører. 

Kunstudstilling på HMV 
Fællesskolen HoptrupMartsrupVilstrup 

årige Nadia 
Carstens kunstværker, som er hængt op 
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a 5.kl gennemføre et undervisningsforløb, hvor de bl.a. 
analyserer de spændende værker og herefter indkøbe et antal til skolens eje.
Alle er velkomne til at besøge skolen og opleve udstillingen. 

Digital dannelse 
Skolen er vært for et oplæg til forældrekredsen vedr. digital dannelse, hvor ”Sk
le og Forældre” vil gennemføre et interessant kursus omkring børn og unges s
ciale brug af digtale medier. 
Forløbet gennemføres d. 29. januar kl. 19.00, og vi håber på at mange forældre 

(Der er bindende tilmelding) 

Genforeningen. 
Hoptrup-
Marstrup-
Vilstrup Skole 
markerer d. 
18. juni 2020, 
100-året for 

ningen af Sønderjylland ved et særligt tilrettelagt arrangement, hvor lo-
srådet og mange flere er inviteret til 

optog fra skolen til genforeningsstenen, og her-
efter et fælles oplæg på skolen v. forfatter og journalist, Nis Boesdahl. Der vil 

tiviteter, udstillinger og indslag af 
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HOPTRUP KIRKE  

        JANUAR - FEBRUAR 
 

 
 
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. 
 
Søndag den 2. februar, sidste søndag efter hellig tre konger. 
Ingen gudstjeneste i Hoptrup Kirke. Vi henviser til Vilstrup Kirke, hvor 
der er gudstjeneste kl. 10.30 ved Lars-Peter Melchiorsen.  
 
Søndag den 9. februar kl. 10.30, Septuagesima søndag 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl 
 
Søndag den 16. februar kl. 10.30, Seksagesima søndag 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl 
 
Tirsdag den 18. februar kl. 12.00: Frokost for mænd.  
Se omtale nedenfor. 
 
Søndag den 23. februar kl. 19.00, Fastelavns søndag  
Klavergudstjeneste ved Lars-Peter Melchiorsen. 
 
Tirsdag den 25. februar kl. 19.00: Sangaften i Kirkehuset.  
Se omtale nedenfor. 
 
Torsdag den 27. februar 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. 



Fredag den 28. februar kl. 14.00: Næste-kaffe 
Præsten byder på kaffe i Kirkehusets café, se omtale nedenfor. 
 
Søndag den 1. marts kl. 10.30, 1. søndag i fasten 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl 
 
Torsdag den 5. marts kl. 16: Lægmands-gudstjeneste møde 
En lægmandsgudstjeneste er en kort gudstjeneste med læsninger, 
bønner og salmer, men uden præst. Torsdag den 5. kl. 16 mødes de 
personer, der vil være med til at planlægge gudstjenesten søndag den 
15. marts kl. 10.30.    
 
Søndag den 8. marts kl. 10.30, 2. søndag i fasten 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl 
 

  

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.  
Fællesspisning i Kirkehuset: Næste Fællesspisning i Kirkehuset er torsdag 
den 23. april.  

_________________ 
 
 

 NÆSTE-KAFFE  
Fredag den 28. februar kl. 14-16  
byder præsten, - Poul Martin , 
på næste-kaffe i Kirkehusets Café.  
Her er kaffe og snak, ”uden filter!”  
Alle er velkommen til en god snak! 
Næste Næste-kaffe er fredag den 27. marts 



 
 
 

KIG FORBI!   
 

ÅBENT KIRKEHUS 
 

Hvornår? 
 

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 
_________________ 

 
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. 



 

 SAMVÆR I MARSTRUP    - Den første mandag i måneden  

Mandag den 3. februar kl. 10-12 
Fælleshuset Kalmargård Parken 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 Kalmargård Parken 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.  

_________________  

  

SANGAFTEN i Kirkehuset 

Tirsdag den 25. februar kl. 19.00 
- inviterer vi til sangaften. Aftenen bliver ledet af Karen Prahl. 
Karen m.fl. indleder med udvalgte sange og knytter nogle ord til disse. Efter 
kaffepausen er der, traditionen tro, ”ønskekoncert”, hvor alle kan ønske 
sange fra Højskolesangbogen. 
Alle er velkomne. Kaffe/te og kage kr. 20,-Alle er velkomne 

Arr. Hoptrup Menighedsråd 
_________________ 

 

 Frokost for mænd 
Tirsdag den 18. februar kl. 12.00  
spiser vi frokost i Kirkehuset.  
Alle - mænd - er velkomne til en 
hyggelig frokost sammen. Pris 50 kr.  
Tilmelding og spørgsmål ved 
henvendelse til Torben på tlf. 20405572. Tilmelding senest den 14. februar.  
Næste frokost er tirsdag den 10. marts.           Arr. Hoptrup Menighedsråd 



Live-streamede foredrag i Hoptrup Kirkehus.  
Alle foredragene foregår kl. 19-21, og de sendes direkte fra Århus 
Universitet og vises på storskærm i Kirkehuset.  
Foredraget er gratis. Der kan købes kaffe/te og kage 20,- 
Ved spørgsmål vedr. foredragene, kontakt: 
Mogens Lindved på mobil 5136 0034 eller på mail mogens@lindved.dk 
 
Tirsdag den 4. februar: Einsteins relativitetsteori.  
Foredrag ved professor i relativistisk fysik Ulrik Uggerhøj, Institut for Fysik 
og Astronomi, Aarhus Universitet. 
I foredraget vil du, ved hjælp af simple animationer, få 
indsigt i nogle af relativitetsteoriens mest overraskende 
konklusioner: At tid, længde og samtidighed ikke er 
absolutte begreber, men afhænger af bevægelsen af den, 
der beskriver de fysiske størrelser, at lysets bane gennem 
rummet er krum, og at tyngdekraften påvirker lysets farve. 
 
Tirsdag den 18. februar: Kvantecomputeren 
Foredrag ved professor i kvantefysik Klaus Mølmer, Institut for Fysik og 

Astronomi, Aarhus Universitet. 
Hvis du tror at kvantecomputere kun er 
fremtidsdrømme og tankespin, så duk op til dette 
foredrag. Efter en intro til kvantefysikkens verden, vil du 
høre om en ny ”kvanterevolution” som udvikler 
teknologier, der bygger på de mest paradoksale 
kvantefænomener. 

 
Tirsdag den 3. marts: Det er bare en virus 
Foredrag ved overlæge og virusforsker Anders Fomsgaard, Statens Serum 
Institut. De er overalt, virus: Det mindste smitstof, som trænger ind i og 
udnytter levende celler til at formere sig. De fleste af dem 
er fredelige, men en del af dem giver sygdom, og det er 
nogle af dem, du vil høre om: ”De grove”, ”de utilpassede”, 
”de klamme” og ”de virkelig syge”. Dem der rammer os 
mennesker. Dem vi bør kende. Hør de vigtigste kendetegn 
for virus, hvordan de opfører sig, hvordan de ”tænker” og 
hvordan virusforskerne tænker. 



 

 
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:   

  

 
Begravede:  Lauritz Hansen Christiansen, Marstrup 
 
  

 ___________________ 
 

 

 

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 
 

 

 
 



INDKALDELSE 
TIL 

Generalforsamling 
I 

Andelsselskabet Marstrup Vandværk 
              
 

Onsdag den 18. marts 2020 kl. 19.00 
                   

Andelshaverne indbydes til generalforsamling i Marstruphallens cafeteria 
 

                   Med følgende dagsorden: 
1.   Velkomst ved formanden 
2.   Valg af dirigent 
3.   Formanden aflægger beretning om det forløbne år 
4.   Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
5.   Budgetforslag for det kommende år fremlægges 
6.   Forslag til takstblad fremlægges 
7.   Valg af medlemmer til bestyrelsen samt bestyrelsessuppleant 
På valg er: 
 Karsten Madsen 
 Hans Chr. Juhl 
 Ejgil Foged 
 Torben Egtved (suppleant) 
8.   Valg af revisor og revisorsuppleant: 
På valg er: 
 Revisor: Carl Marten Thams   
 Revisorsuppleant: Søren Knudsen 
9.   Behandling af indkomne forslag 
10. Eventuelt 
 
Materiale til generalforsamlingen kan rekvireres hos bestyrelsen 
Eller hentes på hjemmesiden efter d. 28. februar  
                                        www.marstrup-vandvaerk.dk 

 
                                     Bestyrelsen for Marstrup Vandværk 
 



 
 
 
 
VI INVITERER TIL GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 25. MARTS 20
 
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 m.m. i næste nummer
behandlet på generalforsamlingen, skal det sendes skriftligt til formanden senest 
8 dage før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen 
Henning Nørgaard, formand.
Mobil: 40965628 - e-mail: henning@hoptrup.net

HOPTRUP VANDVÆRK

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 25. marts kl. 19.00

Dagsorden iflg. Vedtægterne

 
 

generalforsamling 25. marts kl. 19.00

Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Slivsø Bådelav v/Frits Vognsen.

GENERALFORSAMLING 
. MARTS 2020 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 m.m. i næste nummer af kontakten. Har du et forslag, der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, skal det sendes skriftligt til formanden senest 
8 dage før generalforsamlingen. 

, formand. 
henning@hoptrup.net 

HOPTRUP VANDVÆRK 
Afholder 

GENERALFORSAMLING 
Onsdag den 25. marts kl. 19.00 

På Lillegården 
Dagsorden iflg. Vedtægterne 

Mvh 
Hoptrup Vandværk 

Slivsø Bådelav 
Afholder 

generalforsamling 25. marts kl. 19.00
på Lillegården 

Dagsorden iflg. vedtægterne.  
Slivsø Bådelav v/Frits Vognsen. 

 

 

Har du et forslag, der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, skal det sendes skriftligt til formanden senest 

generalforsamling 25. marts kl. 19.00 



Fastelavnsfest i Marstrup. 
 
Så er det igen blevet tid til at holde fastelavnsfest. Derfor vil 
Marstrup  
Beboerforening gerne invitere alle i Marstrup og omegn til  

Fastelavnsfest på skolen 
søndag den 23/2 2020 fra kl. 14.00 til ca. 16.00. 

Der vil være præmier for bedste udklædte, kattekonge og kattedronning i 
hver aldersgruppe, som er følgende: 

 0 – 3 år. 
 4 – 6 år. 
 7 – 10 år. 
 11 – 13 år. 

Slikposer koster 20kr, og betaling for dem 
sker ved Marstrup Købmand senest 
tirsdag den 18/2 2020. 
Kaffe, kage og saftevand købes på skolen. Husk der kan betales med 
Mobile Pay. 
Vi starter med at slå katten af tønden Husk tøj efter vejret, da dette 
foregår udenfor. Derefter samles vi i fællesrummet i den nye bygning og 
får slik, saftevand, kage og kaffe. Mens vi sidder og spiser vil der være 
præmieoverrækkelser. 
Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag.  
Vi i Marstrup Beboerforening ser frem til at se jer. 
 
Vel mødt Marstrup beboerforening. 
 
 
Hjælpere til fastelavnsfesten. 
Vi mangler hjælpere til følgende: 

 At gøre klar med opstilling af borde og stole. Komme kl. 13.15. 
 Hjælpe i køkken med at lave kaffe og saftevand samt stå for salg. Komme kl. 

13.30 
 At rydde op bagefter. 
 At bage kager. 

Hvis du vil hjælpe med noget af dette, så skriv en besked til Louise på tlf.: 61 24 04 
70 eller Randi på tlf.: 60 13 34 51. 



NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN 
OG PENSIONISTFORENINGEN 
Alle arrangementer er kl. 14.00 på 
Lillegård nr. 7. 
Kaffe ved samtlige møder er 20 kr. 
Onsdag den 8. januar havde Ons-
dagsklubben generalforsamling og 
lottospil.  
På valg var Annalise Damm og Anne-
marie Bosak, som begge blev gen-
valgt. Jette Lundgård ønskede ikke 
genvalg. I hendes sted blev Ulla Toft 
valgt. Suppleant Erna Bonde blev 
genvalgt. 
Hilsen, Bestyrelsen. 
Program: 
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. 
 
Onsdag den 5. februar: 
Hyggeeftermiddag. 
Onsdag den 12. februar: 
Intet møde pga. vinterferie. 
Onsdag den 19. februar: 
Lottospil. 
Onsdag den 26. februar: 
Foredrag. 
Onsdag den 4. marts: 
Senior Shop viser forårs- og vintertøj. 

 

H0PTRUP SOGNS LOKALHISTORISKE FORENING 
AFHOLDER GENERALFORSAMLING 2020:  

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Der vil under generalforsamlingen 

blive vist film fra gamle dage. 
Generalforsamlingen afholdes på 

Hoptrup Efterskole, Hoptrup Hovedgade 11 
6100  Haderslev 

den 26-02-2020 kl. 19.30. 
 
 



 

DET SKER 
Januar 

22.  Onsdagsklubben: Besøg af førsøgsscenen fra Hadertslev 14.00 
23.  Fællesspisning i kirkehuset 18.00 – 20.00 
29.  Pensionistforeningen: Generalforsamling og lottospil 14.00 
30.  Generalforsamling i brandværnet 

Februar 
03.  Brandøvelse kl. 19.00 
04.  Einsteins relativitetsteori. Skærmforedrag i Kirkehuset 19.00 
05.  Onsdagsklubben: Hyggeeftermiddag 14.00 
10.  Sogneaften med Anna Elisabeth Jessen Kirkehuset kl. 19.00 
18.  Frokost for mænd i Kirkehuset 12.00 
18.  Kvantecomputeren. Skærmforedrag i Kirkehuset 19.00 
19.  Pensionistforeningen: Lottospil 14.00 
23.  Fastelavnsfest på brandstationen kl. 14.00 
23.  Fastelansfest, Marstrup Beboerforening. 
25.  Sangaften i Kirkehuset 19.00 
26.  Onsdagsklubben.: Foredrag kl. 14.00   
26.  Lokalhistorisk Forening: Generalforsamling på Hoptrup Efterskole 19.30 
29.  Fuglekvidderfest i Marstruphallen 18.30 

Marts 
02.  Brandøvelse kl. 19.00 
03.  Deadline Kontakten kl. 12.00 
03.  Det er bare en virus. Skærmforedrag i Kirkehuset 19.00 
04.  Onsdagsklubben: Senior Shop viser forårs- og sommertøj 14.00 
11.  Pensionistforeningen: Ensemble 60? Underholder 14.00 
18.  Onsdagsklubben: Lottospil 14.00 
18.  Marstrup Vandværk: Generalforsamling 19.00 
25.  Onsdagsklubben: Underholdning med fam. Jønson 14.00 

April 
01.  Pensionistforeningen: Forårsfest 12.30 
06.  Brandøvelse kl. 19.00 
08.  Onsdagsklubben: Hyggeeftermiddag 14.00 
14.  Deadline Kontakten 12.00 
15.  Onsdagsklubben: Lottospil 14.00 
22.  Pensionistforeningen: Tante Tuttes Knævarmer underholder 14.00 
29.  Onsdagsklubben: Uwe Petersen foretæller om Haderslev 1950 . 14.00 

Maj 
04.  Brandøvelse kl. 19.00 
06.  Pensionistforeningen: Lottospil 14.00 
13.  Onsdagsklubben: Udflugt 

Juni 
08.  Bransdøvelse kl. 19.00 
16.  Deadline Kontakten 
17.  Onsdagsklubben: Grillfest 17.00 
18.  Fællesskolen: Genforeningsarrangement eftermiddag/aften 
 
 
 



MIKKIS SPALTE 

 
I brandværnet har vi været af sted to 
gange. 5. jan. Bygningsbrand Hirse-
vej, ass. til Falck med Auto sprøjte og 
tankvogn. 16. jan. Gammel MC. DO-
NALDS Erlevvej, Ass. til Falck, kom 
ikke i indsats. Det næste, vi skal, er 
vores årlige generalforsamling, hvor 
vi er en lille flok, som mødes til 
borddækning torsdag d. 30. januar kl. 

14:00 på stationen, og det er Fhv. 
graver Erik Scherdetzki, Fhv. Køb-
mand Krogh Den Snog, Fhv. over-
postbud Flemming og Mikki Maks. 
Vores kokke er klar til den store ind-
sats, og det er Tommy Træmand, Leif 
Lille Mølle, som selv indkalder mand-
skab til hjælp. Der er Fastelavn søn-
dag d. 23. februar kl.14.00 på Brand-
stationen for børn og barnlige sjæle. 
Vi glæder os til at se jer. Nytåret gik 
forholdsvis roligt, der lød nogle store 
brag, og der røg også et par postkas-
ser. På skolen røg postkassen ved 
indgangen, og vi fik et godt billede af 
den unge mand, da der er video 
overvågning, ellers har jeg ikke hørt 
om andet. Det var alt for denne gang 
hilsen Mikki. 

BRUGERRÅDET ved LILLEGÅRDEN 
afholder 

G E N E R A L F O R S A M L I N G 
 torsdag den 20. februar 2020 kl. 19.30 på Lillegård 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne 
På valg er: 
  Finn Hoeck (modtager genvalg) 
                 Marianne Løbner Christensen (modtager genvalg)   
 Valg af suppleanter: Birthe sandholdt, Birgit Vial 
Valg af revisor: 
                   Finn Juhl 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 8 dage før. 
                                                           p.b.v. 
                                                       Finn Hoeck 

 



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 - 1919: 
Bygmester Hansen fra Marstrup står 
tiltalt for smughandel, idet han hav-
de slagtet mere end tilladt og for-
uden at bruge en del af slagtesager-
ne i sin husholdning desuden solgt af 
dem, således at han sendte flere va-
rer sydpå. Anklageren foreslog at 
sætte straffen til 1 uges fængsel, 500 
mark i bøde. Dommen lød på denne 
straf, foruden at omtalte varer for-
bliver beslaglagte. 
For 75 år siden – 1944: 
Sønderjyllands største tobaksavl fin-
des hos gdr. Chr. Carlsen, Bræraa. 
Her er man i fuld gang med tobaks-
høsten, der tegner ret godt i år. Ar-
bejdsstyrken består af 22 kvindelige 
medhjælpere, hvis arbejde nærmest 
består i at trække tobaksbladene på 
snore, efter at de er blevet indpluk-
ket fra marken. Det er altså ikke no-
gen helt lille virksomhed, Chr. Carl-
sen har knyttet til sin gårddrift. Han 
begyndte tobaksavlen for 2 år siden 
med samme areal som nu, nemlig 3 
tdr. land….. 
For 50 år siden – 1969: 
Ungdomsforeningen ”Fremad”, Hop-
trup-Marstrup har fået en ny besty-
relse. Den vælges nu af foreningens 5 
udvalg. I sidste uge holdtes general-

forsamling, og på et udvalgsmøde 
blev den ny bestyrelse valgt. For-
manden, Flemming Sandholdt, Hop-
trup, sekretær, Harry Flebbe, Dier-
næs, bestyrelsesmedlemmer Margit 
Thomsen, Hoptrup, Hans Bertel Han-
sen, Marstrup og Carl Jørgen Juhl, 
Hoptrup. De fem udvalg, der hver 
tæller 4 medlemmer, repræsenterer 
gymnastik, fodbold, håndbold, bord-
tennis og festafdelingen. Hidtidige 
formand, Arthur M. Schultz, har nu 
trukket sig ud af bestyrelsen. For-
eningen tæller ca. 200 medlemmer. 
For 25 år siden – 1994: 
Formålsparagraffen hos Marstrup 
Husmoderforening er rummelig: At 
skabe gode forhold for hjem og fami-
lie og lokalsamfundet. Formanden 
for Marstrup Husmoderforening, In-
ger Knudsen, brugte bl.a. ovenfor 
nævnte sætning i sin formandsbe-
retning på generalforsamlingen. Det 
var som motivering for et ønske om 
mere plads til flere deltagere, når der 
holdtes foredrag og lignende. Mar-
strup Husmoderforening har 77 med-
lemmer, hvilket er en beskeden 
fremgang, fremgik det videre af be-
retningen. Gitte Byriel er nu bestyrel-
sesmedlem, idet Anne-Kathrine Pe-
dersen ikke ønskede genvalg. Efter 
generalforsamlingen var der kaffe-
bord og præmieoverrækkelse fra 
borddækningskonkurrencen til hen-
holdsvis Birgit Bruun, Marianne Han-
sen og Gitte Byriel. 
  



Hoptrup Borgerforenings julehilsen kom ikke med 
(ved en redaktionel fejl kom borgerforeningens julehilsen ikke med i 

december. Vi beklager og bringer det, der fortsat er aktuelt) 
Vi har igen i år fået sponsoreret juletræer af Jens Skov, www.granmand.dk.  Stor 
tak for det! Også juletræet i masten på Selbjerg blev tændt. Tak til jer der år ef-
ter år sørger for, at den lyser. 
Tak til alle jer, der pyntede pænt uden for jeres huse. Det gør det julehyggeligt at 
køre gennem gaderne i Hoptrup. 
Bygningerne på festpladsen ejes af Borgerforeningen. Vi har ansvar for reparati-
on og vedligeholdelse m.m., og er derfor meget glade for, at mange hjælper til 
med rengøring, reparation og vedligeholdelse. 
Vi har fået bevilliget 50.000, - kr. fra landdistriktspuljen til reparation af toilet-
bygningen. Reparationen vil blive gennemført sidst i marts 2020.  
Desværre har vi igen i år været plaget af hærværk, som koster os en del tid og 
penge og er til gene for brugerne.  
På grund af hærværket har vi haft et møde med SSP. 
Genforeningsstenen skulle have været flyttet først i december, og alt var gjort 
klar, men en misforståelse gjorde, at det bliver i starten af det nye år. 
Du kan stadig nå at betale kontingent for 2019/20  
eller give et bidrag til arbejdet. 
Kontingentet er:   
120 kr. pr husstand, 60 kr. for enkeltpersoner. 
Konto: 9892-3060877792 
MobilePay: 56756  
Hvis du har spørgsmål, eller gode idéer er du altid velkommen til at kontakte mig 
eller en anden fra bestyrelsen. 
Mobil: 40965628 E-mail: henning@hoptrup.net   
Henning Nørgaard 
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:03. 03. kl. 12.00. (Næste igen 14.04.) 
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 
 



 
                           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 
FREIs GARAGE – SECONDHAND MC BEKLÆDNING, SØGÅRD ALLE 21     93 93 48 19 
FÆLLESSKOLEN  HoptrupMarstrupVilstrup        74 34 38 50 
GRANMAND.DK v. JENS J. SKOV (mobil: 28155737)       74 57 53 71  
HENRIKSEN - BYG - ved JOHN HENRIKSEN                  40 59 18 48 
HOPTRUP  EFTERSKOLE           74 57 10 14 
HOPTRUP BORGERFORENING (besøg vores side på Facebook)        
HOPTRUP FODKLINIK V/DORTE ROSENKILDE        29 72 57 86  
HOPTRUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN, TORBEN HANSEN      40 36 84 70 
HOPTRUP MARSTRUP IDRÆTSFORENING 
HOPTRUP MURERFORRET. V/KARLO SKØTT, EGEDAL 6 skoett@bbsyd.dk                  24 49 84 48 
HOPTRUP PENSIONISTFORENING          20 22 04 55 
HOPTRUP SOGNS LOKALHIST. FORENING         74 57 51 65 
HOPTRUP SOGNS MENIGHEDSRÅD          74 57 53 10  
HOPTRUP VANDVÆRK, FORMANDEN TLF.:        20 40 55 72 
VÆRKPASSER: 23 69 47 99       KASSEREREN :        23 88 93 64 
JØRN BONDE AUTOVÆRKSTED          74 57 55 35 
KESTRUP SMEDE & MASKINVÆRKSTED         74 57 51 32 
KNUD EGON SKOVRUP (BESTIL PÅ)          30 74 13 05 
KNUD IWERS, SNEDKER- OG TØMRERFORR.        74 57 59 83 
KRUDTUGLERNE DIERNÆS 0-3ÅRS PRIVAT PASNINGSORDNING     30 54 43 38 
L. L. RENGØRING, ØSTERGÅRDSMØLLE 4  v. LINDA LAASHOLDT     60 92 92 00  
MALERFORR. v/HENRY SCHULTZ, MARSTRUP        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 


