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HIP HOP PÅ FÆLLESSKOLEN

Den 11. januar var 0.- 4. klasse fra fællesskolen til koncert med Hip som Hap.
Koncerten er et af de arrangementer, der er i kulturpakken som udbydes til
skoler.
Hip som Hap er hiphop i børnehøjde. De leger med ord og sprog, som børnene
i denne aldersgruppe kan relatere til. Børnene inddrages i koncerten, og med
børnenes egne rim og stikord findes der på historier, som børnene har været
med til at skabe.
Et helt igennem forrygende arrangement, som alle børn var vilde med.

BRUGERRÅDET ved LILLEGÅRDEN
afholder
GENERALFORSAMLING
tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19.30 på Lillegård
Dagsorden iflg. vedtægterne
På valg er:
Birthe Sandholdt (modtager ikke genvalg)
Ruth Marek (modtager genvalg)
Winnie Hoeck (modtager genvalg)
Valg af suppleanter:
Christian Marek
Birgit Vial
Valg af revisor:
Jørn Christensen
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 8 dage før.
p.b.v.
Birthe Sandholdt, Lillegård 5, Hoptrup

HOPTRUP VANDVÆRK
Afholder
GENERALFORSAMLING
Onsdag den 20. marts kl. 19.00
På Lillegården
Dasgsorden iflg. Vedtægterne
Mvh
Hoptrup Vandværk

FRA FÆLLESSKOLEN
Den Store Bagedyst
Den Store Bagedyst feber er
kommet over SFO. 20 kreative,
forventningsfulde og opfindsomme børn har meldt sig til
konkurencen. Børnene skal
samarbejde på tværs af årgang
og køn.
De to første indledende runder,
hvor der blev dystet og bedømt
ud fra kriterierne: ”Samarbejde,
kagernes udseende og smag”,
er vel overstået. Resultatet var
mange flotte kager, der gjorde
det meget svært for dommerne at vælge, hvem der skulle gå videre. På torsdag
er der tid til den store finale, hvor finalisterne skal rulle ærmerne op og slippe
deres kreativitet løs. Opgaven er hemmelig, og vi glæder os.
Børneuniverset bygger bro, letter overgangen og skaber fællesskaber på
tværs.
FC Chilli har siden årsskiftet haft deres daglige gang på skolen hver formiddag
fra kl. 9.00 – kl. 11.00 sammen med deres pædagogerne Chalotte og Jan fra Chilli Hoptrup.
FC Chilli har fået base i SFOens lege/ byggerum i indskolingsafdelingen, og må
naturligvis benytte skolens øvrige lokaler og faciliteter, når de er frie. FC Chilli
børnene har fået garderobe ude på gangen, hvert barn har en plads med navn
på. Det giver børnene en god følelse af at høre til.
Chalotte og Jan har indretter sig og medbringer materialer, så de har mulighed
for at lave forskellige aktiviteter med børnene ligesom SFOens legetøj er til disposition.
FC Chilli kan følge med i, hvordan skolebørnene holder frikvarter, se når børnene går i række fra A til B og ikke mindst kan de møde de kammeraterne fra børnehaven som nu går i 0. klasse.
At børnene får kendskab til de fysiske rammer og møder de voksne på skolen, er
med til at lette overgangen fra daginstitution til skole. Det skaber tryghed og
indbyder børnene til indgå i fællesskabet.
Det er dejligt at se, at børnene allerede nu føler sig hjemme på skolen og hilser,
når vi mødes på gangen.

Nyt fra Børnehuset Chilli
Det gamle år, 2018, afsluttede med masser af julehygge i Børnehuset Chi
Chilli. Der var blandt andet besøg på brandstationen, lucia
lucia- og nisseoptog,
kirkegang, besøg af drillenisser og af selveste Julemanden. 2019 er blevet
skudt i gang og alle børn og voksne har taget godt hul på det nye år og vi
kan se frem til en masse spændende.
I Marstrup har vi i samarbejde med dagda
plejen siden november
ovember 2018 kunnet
ku
tilbyde gæstedagpleje-pladser.
pladser. Dette tilti
bud er kommet godt i gang og det er en
stor fornøjelse at se de yngre børn træde
ind i Chilli, hvor de ældre
dre børn er meget
hensynsfulde overfor dem.
I Hoptrup har vi budt en del nye børn og
familier
lier velkommen og der er flere børn
på vej til at få deres daglige gang i huset.
I skrivende stund er vi ved at lægge en sidste hånd på renoveringen af Det
gamle hus i Marstrup. Vi har bl.a. fået et nyt køkken, fået malet og fået
renoveret vores gulvbelæ
gulvbelægning.
gning. Vi synes selv, at vi har fået nogle dejlige
rammer for børnene i Det gamle hus.

Den gode sammenhæng i
Børneuniverset Hoptrup Marstrup Vilstrup
Til sommer skal en stor gruppe børn begynde i skole. Vi ved, at mange
børn glæder sig til at skulle begy
begynde
nde i skole. Mange børn er spændte på
denne overgang og for nogle børn kan det virke som en større udfordring.
For at børnene oplever succes, læring, trivsel og udvikling i denne ove
overgang til skolen, samarbejder vi i distriktet om at skabe de bedst mulige

betingelser for at det lykkes. For blot at nævne nogle af vore overgangsaktiviteter: besøg af kommende børnehaveklasseleder og SFOpædagoger, projektet: Vi fanger ord, besøgsdage i børnehaveklassen og i
SFO. Vi har med andre ord fokus på, at børnene allerede inden skolestart
får gode relationer til pædagoger og lærere i skolen.
Fra dette års begyndelse er gruppen af de kommende skolebørn i Hoptrup (FC Chilli) hver dag på Fællesskolen HMV, hvor de, i et dertil indrettet
lokale, har aktiviteter og leg, der er målrettet netop aldersgruppen. De
børn, som går i Chillis afdeling i Marstrup (Smølferne) og som skal begynde i skole i Hoptrup til sommer, deltager også i dette samarbejde ca. en
gang om ugen.
Både i FC Chilli og Smølferne har vi særligt vægt på, at børnene er i lege
og læringsmiljøer, der har en sammenhæng til de lege- og læringsmiljøer,
som børnene vil opleve i deres kommende skoleliv. Vi håber at styrke:
børnenes fællesskabsparathed, deres oplevelse af at kunne mestre og lære nyt, at kunne være vedholdende i deres aktiviteter, at de nysgerrigt har
mod og lyst til at gå på opdagelse og at de ved, at de har kompetencer til
at kunne agere hensigtsmæssigt.

Brætspilsaften
Elsker du også et godt spil? Altså sådan et gammeldags bræt-, terningeller
kortspil?
Så har du nu chancen for at være
med i et hyggeligt fællesskab med
andre spilleglade folk i alle aldre.
Kom til en uformel spilleaften i kirkehuset ved Hoptrup Kirke
torsdag d. 7/2 kl. 18.30-20.30 (ca.)
Der vil være masser af spil at vælge
imellem, men du er også
velkommen til at medbringe dit
eget yndlingsspil. Forhåbentligt
kommer der en masse mennesker,
du kan spille med.
Arrangementet inkl. kaffe/te/saft og kage koster 20,- for voksne (fra 15 år).
Børn er velkomne ifølge med voksne.
Tilmelding ikke nødvendig.
Mvh brætspilsudvalget
Dorthe Godbersen og Joan Hejsel
-

H0PTRUP SOGNS LOKALHISTORISKE FORENING
AFHOLDER GENERALFORSAMLING 2019:
Foredragsholder:
Fhv. byrådsmedlem, tidligere skolechef, nu formand for Skolemuseet og
meget andet.
Karl Erik Olesen.
Sønderjylland og Europa i det 20. århundrede
- set i et Haderslev/Hoptrup perspektiv.
Generalforsamlingen afholdes på
Hoptrup Efterskole, Hoptrup Hovedgade 11
6100 Haderslev
den 26-02-2019 kl. 19.30.

Danmarksturné og kæmpekor
Så er vi i gang igen efter nytår og vores elever bliver fra dag ét udfordret på deres
linjefag. I løbet af de næste to måneder står der både en Danmarksturné og et
kæmpe korarrangement i kalenderen.
Hvert år tager vi med vores elever på en
reel Danmarksturné. Modsat vores
store fælles musicalforestilling, så er
det denne gang linjerne hver for sig, der
skal afsted. Det betyder at de fire performancelinjer – musik, teater, musical
og teater – hver især har forberedt et
show, en koncert eller en forestilling,
som de tager ud i landet med.
Scenetekniklinjen er fordelt ud på de
øvrige linjer, og sørger for alt i lyd, lys
og scene.
Musiklinjen tager rundt og besøger skoler på Fyn, og musicallinjen kører hele
vejen til Sjælland for at optræde. Teater- og danselinjen har delt det midt- og
østlige Jylland mellem sig.
Vi tager afsted med fire meget forskellige produktioner. Hver linje har mulighed for at dyrke netop deres disciplin,
og allerede nu tyder alt på, at både eleverne selv – og det publikum de skal
møde – kan få en kæmpe oplevelse.

Hvis man skulle have lyst til at se generalprøverne på de fire forestillinger, så
er tid og sted angivet nederst på siden.
Efterskolekor
Der sker hele tiden nye ting – og tiltag –
på vores skole. Sidste år deltog vi i et
korarrangement sammen med et par
andre efterskoler, og i år er vi så gået
skridtet videre, og Hoptrup Efterskole
står derfor som arrangør for en kordag.
Onsdag den 13. marts samles ca. 600
efterskoleelever på vores skole, og under Anders Davidsens kyndige kommando skal alle disse elever i løbet af
eftermiddagen blive til et stort samlet
kor. Vi mødes om eftermiddagen og finpudser et repertoire, som de forskellige
efterskoler har haft mulighed for at øve
forud for dagen.
Dagen afsluttes med en mini-koncert kl.
19.30, hvortil I naturligvis er meget velkomne.

Generalprøverne søndag den 3. februar vises således:
12.30
13.30
15.00
16.30
17.30

Danselinjens ”Dancetour 2019” i den store dansesal.
Teaterlinjens første forestilling ”De overlevende” i den lille dansesal.
Musicallinjens udgave af ”9 to 5” i hallen.
Teaterlinjens anden forestilling ”Anmeldelse” i den lille dansesal.
Musiklinjens koncert ”Pink” i hallen.

Bak op om din Idrætsforening og ssig JA TAK til denne invitation.. Du vil denne aften få
f
indsigt i, hvad der sker af spændende ting i HMIF
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. ved at deltage til generalforsamlingen. Brug jeres
demokratiske ret og indflydelse
indflydelse,, enten ved stille op til en post i bestyrelsen,
bestyrelsen eller blot ved
at giv os jeres stemme til at forsætt
forsætte det gode arbejde.

Hoptrup Marstrup Idrætsforening indkalder til generalforsamling i Marstruphallens
klublokale onsdag den 21-02-2018 kl. 19.30

Dagsorden iht. HMIF
HMIF’s vedtægt § 7:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kasserens beretning om det reviderede regnskab, der fremlægges til godkendelse.
Behandling af indkomne forlag.
Valg af forretningsudvalg og bestyrelse iht. vedtægt § 5.
Følgende er på valg:
Formand:

Karin Sand Hansen (genopstille
genopstiller)

1 forretningsudvalgsmedlemmer:
orretningsudvalgsmedlemmer:

Henning Ebsen (genopstiller
genopstiller ikke)
ikke

suppleanter:

Erik Henningsen(genopstiller
opstiller)
Michael Jelling (genopstiller
genopstiller ikke)
ikke

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 st
stemmeberettiget.
emmeberettiget. Forældre til børn, der er
medlemmer, har stemmeret ved generalforsamlingen. 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 generalf
generalforsamlingen –
Karin kan kontaktes på tlf. 26 79 50 73 eller mail karinsandhansen@live.dk

KIRKEKONTAKT
HOPTRUP SOGN
JANUAR - FEBRUAR
Søndag den 27. januar kl. 10.30, 3. søndag efter helligtrekonger
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. Børnekoret medvirker.
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.
Torsdag den 7. februar kl. 18.30-20.30: Brætspilsaften i Kirkehuset.
Se omtale nedenfor.
Søndag den 10. februar kl. 19.00, Sidste søndag efter helligtrekonger
Klavergudstjeneste ved Lars-Peter Melchiorsen.
Søndag den 17. februar kl. 10.30, Septuagesima søndag
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Tirsdag den 19. februar kl. 19.00: Foredrag fra Aarhus Universitet
Se omtale nedenfor.
Søndag den 24. februar, Seksagesima søndag.
Der er ingen gudstjeneste i Hoptrup Kirke på denne dag, vi henviser til
Øsby Kirke, hvor der er gudstjeneste kl. 10.30 ved Peder Kristiansen.

Tirsdag den 26. februar kl. 19.00: Foredrag fra Aarhus Universitet
Se omtale nedenfor.
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.
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.
_________________

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.
Fællesspisning i Kirkehuset: Næste fællesspisning er torsdag den 9. maj kl. 18.
Det annonceres i kommende kontakter.

BRÆTSPILSAFTEN
Torsdag den 7. februar kl. 18.30-20-30
Elsker du også et godt spil?
Altså sådan et gammeldags bræt-, terning eller kortspil?
Så har du nu chancen for at være med i et hyggeligt fællesskab med andre
spilleglade folk i alle aldre.
Kom til en uformel spilleaften i kirkehuset ved Hoptrup Kirke torsdag den 7.
februar kl. 18.30-20.30 (ca.)
Der vil være masser af spil at vælge imellem, men du er også velkommen til at
medbringe dit eget yndlingsspil. Forhåbentligt kommer der en masse mennesker,
du kan spille med.
Arrangementet inkl. kaffe/te/saft
og kage koster 20,- for voksne
(fra 15 år).
Børn er velkomne ifølge med
voksne.
Tilmelding ikke nødvendig.
Mvh brætspilsudvalget
Dorthe Godbersen og Joan Hejsel
_________________

Frokost - for mænd
• 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

Voksenkor Hoptrup Kirke
Koret er begyndt på en ny runde, hvor der øves hen til
en forårskoncert i Hoptrup Kirke.
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
_________________

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.
_________________

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 i 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.
_________________

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.
Skynd dig, der er få billetter tilbage.

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:







Vores nydelsesfulde hjerne:
Tirsdag den 19. februar kl. 19.00-21.00
Klimaændringer - den danske vinkel:
Tirsdag den 26. februar kl. 19.00-21.00
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

Første foredrag:

Vores nydelsesfulde hjerne
Tirsdag den 19. februar
kl. 19.00-21.00
Her fortælles om, hvordan
forskningen i nydelse og begær kan
være en nøgle til at forstå, hvordan
vores hjerne er indrettet, og hvordan vores livskvalitet kan forbedres.
Hjerneforsker Morten Kringelbach er verdens førende ekspert i nydelse og
hvordan sanselig og social nydelse i høj grad er med til at definere vores liv, men
også hvordan manglen på nydelse, anhedoni, har stor betydning for lidelser som
depression, kronisk smerte og spiseforstyrrelser.
På tværs af alle kulturer er det klart, at musik giver velvære, glæde og hjælper
sociale relationer. Forskningen har givet ny indsigt i, hvordan det i musik og andre
kunstformer er forventningsglæden, som kan føre til nydelse. Og hvordan mere
generelt vores forventninger og forudsigelser er væsentlige elementer til at give
mening med livet. I flygtige øjeblikke kan det føre til nydelse, men på længere sigt
kan det hjælpe med at fylde vores tilværelse med meningsfuldhed, retning og
formål.
Du vil høre om hvordan resultater fra computermodellering og hjerneskanninger,
som måler aktiviteten i levende menneskehjerner, afdækker hvilken betydning
mange nydelser som fx mad, sex, rusmidler og musik har for vores livskvalitet.
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, men man skal dog tilmelde sig til en i udvalget:
Karen Prahl fru.prahl@hotmail.com
Erik Henningsen erikhenningsen@me.com
Mogens L. Lindved mogens@lindved.dk

SIDEN SIDST:
Indsamling: Juleaften samlede vi i Hoptrup Kirke kr. 3500 ind.
Beløbet deles med kr. 1750,- til hver Menighedsplejen i Hoptrup og
Kirkens Korshær i Danmark.
Tak for en god gave!

Dåb:

Silje Vestergaard Waldemar, Hestehaven 41, Marstrup

Begravelser: Christina Ann Stokbæk
Anna Tonnesen
Anne-Lise Nielsen

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
Tlf: 30 48 43 76

Søren Rod
Tlf.: 74 53 21 93
eller 23 26 63 48

Poul Martin Langdahl
Tlf.: 74 57 53 10
SMS: 51 16 86 56

@: hoptrupkirke@mail.dk

@: PMLA@KM.DK

@: skovgaard.p@gmail.com

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

NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN OG
PENSIONISTFORENINGEN.

Efter at jul og nytår er overstået er
bestyrelsen igen i gang og ønsker alle
et godt nytår.
Onsdagsklubben har haft generalforsamling.
På valg var:
Annalise Damm
Jette Lundgaard
Annemarie Bosak
Alle blev genvalgt
Ny suppleant: Erna Bonde
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 16:
Foredrag på sønderjysk med Flemming Nielsen.

Svenn Åge Bosak (modtager genvalg)
Suppleant:
Karl Erik Hagensen (modtager genvalg)
Revisor: Jens Rotbøll
Revisor: Laura Juhl Jensen
Revisorsuppleant: Tove Busk.
Onsdag den 6. Februar:
Hyggeeftermiddag
Onsdag den 13. februar:
Vinterferie – Intet arrangement
Onsdag den 20. februar:
Lottospil
Onsdag den 27. februar:
Lennart Madsen fortæller om Haderslev.
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: 26.02. kl.
12.00. (Næste igen 02.04.)

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)

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

Generalforsamling i Marstrup
Beboerforening.
Hermed inviterer vi alle medlemmer til vores ordinære generalforsamling onsdag
den 20. marts 2019 kl. 19.00 på skolen. Der vil være lidt mad, øl og vand fra
19.00 til 19.30.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for 2018
3. Kasserens beretning om regnskabet for 2018, der fremlægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen:
- Formand: Jens Nybo-Nielsen (på valg)
- Næstformand: Bente D. Nielsen (på valg)
- Kasserer: Randi Hejnfelt
- Sekretær: Louise Damgaard Hinrichsen
- Bestyrelsesmedlem: Henrik Gude Sørensen
- Bestyrelsesmedlem: Elisabeth Knudsen
- Bestyrelsesmedlem: Mette Olesen (på valg)
Suppleanter:
- 1. Suppleant: Jørgen Hejnfelt
- 2. Suppleant: Christoffer Fuglbjerg
Billagskontrollanter:
- Revisor: Eigil Foged
- Revisor: Anette Outzen
Revisorsuppleant: Pernille Pedersen
7. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest d. 15. marts 2019 på mail: nybo-nielsen@bbsyd.dk

Fastelavnsfest i Marstrup.
Så er endnu et år gået og det er atter blevet tid til at holde
fastelavnsfest, så derfor vil Marstrup Beboerforening hermed gerne
invitere alle i Marstrup og omegn til

Fastelavnsfest på skolen
søndag den 3. marts 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 26/2 2019.
Kaffe, kage og saftevand købes på skolen. Husk der kan betales med Mobile Pay.
Vi starter med at slå katten af tønden 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.
Tøndeslagning foregår udenfor, så husk overtøj.
Bedste udklædning vil blive bedømt indenfor
efter tøndeslagning.
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.

Forårssæsonen
æsonen for Idræt for Seniorer
I Marstruphallen
Torsdag den 10-01-2019 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 28-02-2019
2019 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 17-01-2019 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 07-03-2019
2019 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 24-01-2019 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 14-03-2019
2019 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 31-01-2019 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 21-03-2019
2019 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 07-02-2019 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 28-03-2019
2019 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 14-02-2019 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 04-04-2019
2019 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 21-02-2019 kl. 10.00 til 12.00

Torsdag den 11-04-2019
2019 kl. 10.00 til 12.00

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

Floorball, Badminton, Bordtennis, Bowls, New Age Kurling.
Der sluttes af med 3. halvleg i klubhuset, hvor medbragt kaffe, øl, vand osv. kan nydes.
Kontingent for et år er 100,00
,00 kr. og betales via vores hjemmeside www.HMIF.dk under
tilmelding – Idræt for Seniorer.. Der åbnes op for betaling 01
01-01-2019.

Kontaktpersoner for udvalget for Idræt for Seniorer er følgende:
Jørgen Hasberg

tlf. 41 41 78 86

mail: jorgenhasberg@gmail.com

Inger Knudsen

tlf. 23 98 19 72

mail: jens@kalmargaard.dk

Hans Schulz

tlf. 42 57 62 06

mail: hu@vibeschulz.dk

Kaj G. Andersen

tlf. 20 70 56 70

mail: akgrodt@email.dk

Grethe Byriel

tlf 40 61 74 23

mail: byriel@newmail.dk

MIKKIS SPALTE

Undertegnede har set forkert på datoen med kontakten i december
nummeret og har aftalt med redaktøren, at han ringer, når der ikke er
sent noget. Det gik så ud over brandværnets girokort, som skulle ud med
december kontakten. Det tager jeg
på min kappe, det har nok noget
med alderen at gøre. De er med nu,
bedre sent end aldrig.
I brandværnet har vi været af sted 4
gange. Nytårsnat kl. 01:00 Skovbybygade, ild i affyret krudt. 10.01. Langelandsvej 111 Starup, tankvogn ass. til
Falck. 12.01. Uheld på motorvej lige

før Rasteplads Ustrup, ingen tilskadekomne. 13.01. Lundsvej 167 Kelstrup, ild i mobil sauna - skurvogn.
Nu er brandstationen næsten færdig.
Frits har fået ryddet op og sorteret
og kasseret, og der er kommet nye
sten på pladsen. Det hele skal jo være færdig om et halvt år, da vi har 90
års jubilæum d. 6 august, mere om
dette senere. Det næste, vi har, er
generalforsamling fredag d. 25 januar med gule ærter og en lille en til
halsen for at tage den grimme smag,
uddeling af tegn og en masse klog
snak. Vi har også fået en ny holdleder, og det er Søren Warncke fra
Djernæs. Et stort tillykke fra os i
brandværnet. I vandværket kører
det. Har ikke hørt fra formanden, om
der er sket noget. Nytåret var der en
del postkasser, der måtte lade livet,
4 styk. har jeg hørt og et enkelt juletræ i flagstangen ved Fætter Torben.
Det var, hvad jeg havde denne gang.
Hilsen Mikki.

Slivsø Bådelav

Afholder
generalforsamling 20. marts kl. 19.00
på Lillegården
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Slivsø Bådelav v/Frits Vognsen.

DET SKER
23.
24.
25.
26.
30.
06.
07.
07.
20.
21.
26.
26.
27.
03.
05.
06.
13.
14.
20.
20.
20.
27.
02.
03.
10.
17.
24.
01.
08.
15.
11.
19.

Januar
Onsdagsklubben: Underholdning med Kurt Petersen (Citrondrengen)
Fællesspisning i kirkehuset kl. 18.00
Brandværnet, Generalforsamling med gule ærter Uha da da!
Spejderne. Generalforsamling i spejderhuset kl. 10.00.
Pensionistforeningen: Generalforsamling
Februar
Onsdagsklubben: Hyggeeftermiddag
Besog hos X-yachts kl. 19.00 (Frokost for mænd)
Brætspilaften i Kirkehuset 18.30 – 20.30
Onsdagsklubben: Lottospil
HMIF, Generalforsamling i klubhuset 19.30
Deadline Kontakten
Lokalhistorisk forening, generalfor samling på efterskolen kl. 19.30.
Pensionistforeningen: Lennart Madsen fortæller om Haderslev
Marts
Fastelavnsfest i Marstrup
Besøg på flyvestationen 9.25 (Frokost for mænd)
Onsdagsklubben: Senior Shop viser forårs- og sommertøj
Pensionistforeningen: Lottospil
Marstrup Vandværk: Generalforsamling i hallens cafeteria 19.30
Onsdagsklubben: Guitar Finn underholder med musik
Hoptrup Vandværk, Generalforsamling på Lillegård 19.00
Slivsø Bådelav, Generalforsamling på Lillegård 19.00
Onsdagsklubben: Hyggeeftermiddag
April
Deadline Kontakten
Pensionistforeningen: Forårsfest kl. 12.30
Onsdagsklubben: Lottospil
Onsdagsklubben: Hyggeeftermiddag
Onsdagsklubben: Billeder og musik med Thorkild Sørensen
Maj
Onsdagsklubben: Jens Chr. Gjesing fortæller om Europa
Pensionistforeningen: Lottospil
Onsdagsklubben: Udflugt. Program kommer senere
Juni
Deadline Kontakten
Onsdagsklubben holder grillfest kl. 17.00

INDKALDELSE
TIL Generalforsamling
I Andelsselskabet Marstrup Vandværk
Torsdag den 14. marts 2019 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 forelægges
7.
Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleant
På valg er:
Jørgen Lauritzen
Bent Eriksen
Kaj Grodt-Andersen (suppleant)
8.
Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er:
Revisor: Michael Jelling
Revisorsuppleant: Søren Knudsen
9.
Behandling af indkomne forslag
10.
Eventuelt
Materiale til generalforsamlingen kan rekvireres hos bestyrelsen.
Eller hentes på hjemmesiden efter den 28. 2.: www.marstrup-vandvaerk.dk
Bestyrelsen for Marstrup Vandværk
-

Vedr. sheltere og borde-bænke sæt i Borgerhaven

Der blev besluttet, at nogle af midlerne fra Borgerbudgettet skal gå til sheltere i Borgerhaven. Der er nu blevet undersøgt ved kommunen, og det kræver en del arbejde.
Borgerhaven er beliggende i landzone, hvorfor etablering af sheltere kræver en landzonetilladelse i henhold til Planloven og efterfølgende en byggetilladelse i henhold til
byggeloven. I den gamle/ny bestyrelse vil der i nærmestes fremtid blive vurderet om
det er noget vi vil gå i gang med.
Hvis du sidder derhjemme og gerne vi bidrage til arbejdet, så giv bestyrelsen besked –
altid rart med en hjælpende hånd. Ift. bordebænke sæt vil der blive arbejdet med fornyelse i nærmeste fremtid.

DE STØTTER KONTAKTEN
2 DOIT.DK V. MICHAEL " Vi GØR NOGET VED IT"
HOPTRUP
AAGE JØRGENSEN VVS
ANETTE's RENGØRING -HOPTRUP KIRKEBY 16
BRUGERRÅDET FOR LILLEGÅRDEN Bestilling:Ruth Marek: ruth.marek@mail.dk
BØRNEHUSET CHILLI
EL-TEK APS
GRUBEGÅRD I/S, JACOB SMIDT
KLINIIK – FØDDER I CENTRUM, HOVSLUNDVEJ 33
FÆLLESSKOLEN HoptrupMarstrupVilstrup
GRANMAND.DK v. JENS J. SKOV (mobil: 28155737)
HENRIKSEN - BYG - ved JOHN HENRIKSEN
HOPTRUP EFTERSKOLE
HOPTRUP BORGERFORENING
(besøg vores side på Facebook)
HOPTRUP FODKLINIK V/DORTE ROSENKILDE
HOPTRUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN, TORBEN HANSEN
HOPTRUP MARSTRUP IDRÆTSFORENING
HOPTRUP MURERFORRET. V/KARLO SKØTT, EGEDAL 6 skoett@bbsyd.dk
HOPTRUP PENSIONISTFORENING
HOPTRUP SOGNS LOKALHIST. FORENING
HOPTRUP SOGNS MENIGHEDSRÅD
HOPTRUP VANDVÆRK, FORMANDEN TLF.:
VÆRKPASSER: 23 69 47 99
KASSEREREN :
JØRN BONDE AUTOVÆRKSTED
KESTRUP SMEDE & MASKINVÆRKSTED
KNUD EGON SKOVRUP (BESTIL PÅ)
KNUD IWERS, SNEDKER- OG TØMRERFORR.
L. L. RENGØRING, ØSTERGÅRDSMØLLE 4 v. LINDA LAASHOLDT
MALERFORR. v/HENRY SCHULTZ, MARSTRUP
MARIANNES KLIPPESTUE, KÆRSMINDEVEJ 16 A
MARSTRUP BEBOERFORENING
MARSTRUP VANDVÆRK v/Formand KARSTEN B. MADSEN
MARSTRUP KØBMAND
PAMHULE JAGT OG FISKERI, PAMHULEVEJ 67
PETER HEISSEL, VENBJERG
PETER HEJSELS AUTOVÆRKSTED
RESTAURANT SØSTJERNEN
SPAR ved LONE & MORTEN LANG
STRANDGÅRDEN, SØNDERBALLE (www.strandgaarden.net)
TALSMEDEN – Bogføring der giver dig overskud, Diernæsvej 126, Haderslev
TREVIA v/ OLE SKOVSHOVED, EGEDAL 17
TORBENS PEJSESERVICE, HOPTRUP
Vh-consult.dk - Tilstandsrapporter og Energimærkning
VIKÆR STRAND CAMPING: info@vikaercamp.dk
VOGNMAND AAGE KUSCH, DJERNÆS STRANDBY 67
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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

