kontakten
NUMMER 8

JUNI 2019

HOPTRUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN
90 års jubilæum

Hoptrup Frivillige Brandværn holder Åbent hus
Den 10. august fra kl. 10 – 14
for byens borgere, forretningsforbindelser og andet godtfolk
i anledning af 90 års jubilæet.
-

Kontakten ønsker god sommer
til læsere og sponsorer

HOPTRUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN FYLDER 90 ÅR
Forskellen mellem en brandmand i Sønderjylland og så i resten af landet er kun
lønnen. Og så selvfølgelig titlen og traditionen. I Sønderjylland er man frivillig
brandmand, i resten af landet deltidsansat brandmand. De har samme uddannelse og løser de samme opgaver. Begge udgør førsteindsatsen i størsteparten af
landets kommunale beredskaber. Men sønderjyderne melder sig til frivillige
brandværn, som er en tysk tradition.
Da Danmark tabte krigen i 1864, og Sønderjylland blev tysk, opstod de frivillige
brandværn
over alt i
landsdelen.
Der var også et
Frivillig Brandværn i Hoptrup, da vi var
under tysk besættelse 18641920. Det blev
opløst efter
genforeningen. Den 6.
august 1929 blev en kreds af borgere i Hoptrup enige om at stifte Hoptrup Frivillige Brandværn. Efter, at der var valgt en bestyrelse, blev der indkøbt en Ellehammer-Ginge pumpe og 100 m slange. I dag er brandværnet op to date med en
Auto sprøjte med røgdykker udstyr, hjertestarter, førstehjælpskuffert, frigørelsesværktøj, trailer til forureningsuheld og 2.000 liter vand, og 400 m slanger og
en tankvogn der har 12.000 liter vand med og en mandskabsvogn. De Frivillige
Brandværn findes kun i Sønderjylland. Jeg mener, at der har været 7 kaptajner,
og det er Hans Kongsted, Peter Jessen, Arne Schmidt, Niels P. Hansen, Holger
Lauritzen, Bent "Mikki" Kristensen og nu Torben Hansen.
Jubilæet bliver festligholdt lørdag den 10. august. Se forsiden.
Hilsen Mikki.

DET KØRER FOR SLIVSØ KROLFKLUB
Der er fart på i Slivsø
Krolfklub. I løbet af
foråret er bane og
område blevet klargjort. Der er ryddet
buske og grene, som
senere er fjernet af
kommunen, og banerne bliver nu
toptrimmet ved
hjælp af robotklipperen, der fra Arne Jepsens telefon styres fra dens ladestation. Tak for sponsorhjælp fra Åge Kusch, Jørn
Bonde og El Tek.
Krolfspillerne træner to
gange om ugen og deltager
flittigt i naboklubbernes
turneringer. Det efterhånden flotte anlæg her ved
Slivsøen har også giver
klubben mod på selv at lave
en turnering. Den 4. juni
deltog 39 spillere (lokale og
fra naboklubberne) i en flot
turnering med frokost, kaffe, præmier og det hele. Alt
dette lykkedes kun takket
være en stor lokal indsats
og fantastisk lokal sponsorstøtte. Tak til Spar Hoptrup,
Jørn Bonde, Peter Hejsel,
Knud Egon Skovrup, Syd
Bank, Niels Jønsson og Inger
Lises Smørrebrød.
Krolfklubbens næste store projekter er istandsættelse af ”madpakkehuset” samt
evt. overtagelse af spejderhuset (gerne sammen med andre). Se andetsteds i
Kontakten.

FRA FÆLLESSKOLEN
Talent Fokusdage 1. - 3. april 2019
Vi kunne ønske et værksted i forhold til hvilket
talent, vi har. Så blev vi delt ud på de følgende
værksteder: Humanistisk, fysisk, naturfagligt,
praktisk og special talent. Der blev blandt andet
øvet gymnastik,
dans,

fremlæggelse,
gelse, skrivning, at køre
på skateboard, musik, mikrobit,
at male/tegne og at sy. I indsk
indskolingen blev der arbejdet
det i værksteder med de mange intelligenser.
Det var en fed måde at lære noget nyt på
på,, samt at blive bedre til ens talent.
Den 3. april
pril skulle vi fremlægge det, vi havde øvet for vores klasse.
Styrket sammenhæng mellem børnhuset, Chilli og Fællesskolen HMV
Børnehuset Chilli og Fællesskolen HMV indgår i kommende skoleår 2019/20
et udvidet samarbejde for at styrke sammenhængen mellem skole og aginst
aginstitution, og samtidigt forebygge det stigende antal skoleudsættelser. I praksis
vil personale fra børnehave og skole arbejde ind i hinandens arbejdsområarbejdsomr
der, som dels vil styrke relationen til det enkelte barn i overgangen fra dagi
daginstitution til skole, men også skabe en god sammenhæng i form af en tydelig
fastlagt struktur.

Projektet vil samtidigt give en gensidig faglig udbytte, en viden omkring vores fælles børn og ikke mindst en styrket samarbejde til glæde for den enkelte barns udvikling og skoleparathed.
Legolandsturen
Som anerkendelse for et års arbejde som buspatrulje var vi en flok spændte
børn, der klokken halv ni tog bussen til Legoland. Vi kom derop, og der var rigtig
mange skolepatruljer fra hele
Danmark. Vi fik udleveret et
mad-kort på 100 kr og 50 kr
til eget brug f.eks. slik. Vi aftalte at mødes alle ved 12
tiden, for at spise sammen
alle sammen. Vi stod i kø i

over en halv time for at få
mad, fordi der var så mange
andre. Ellers måtte vi gå rundt
som vi ville, dog skulle børnene fra 2 og 3 klasse gå med
Susanne.
Der var stor forskel på, hvor
længe man skulle stå i kø ved
de forskellige forlystelser.
Vi stod i kø i omkring 45 minutter ved de store forlystelser, mens man kunne nøjes med 10 minutter ved de
små forlystelser.
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: 27.08. kl. 12.00. (Næste igen 8.10.)
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

HVAD SKAL DER SKE MED SPEJDERHUSET?
KFUM spejderne i Hoptrup har indstillet
aktiviteterne og har derfor ikke længere
brug for Spejderhuset på pladsen ved
Slivsøen. Spejderne driver det ikke videre efter udgangen af indeværende år, og
huset vil blive fjernet, hvis der ikke er
nogen, der vil overtage det. Krolfklubben
er interesseret, men kan ikke løfte opgaven alene. Huset, der står på kommunens grund, kan overtages kvit og frit;
men kommunen skal acceptere formålet
med anvendelsen.
Vi håber meget, I læsere vil sætte fantasien i sving. Det skal ikke være en konkurrent til Lillegården eller kirkehuset; men
det er jo et herligt område, hvor der evt. kunne arrangeres børnefødselsdage ol.
Måske kunne skolen og børnehaven lave et naturlaboratorie i et af lokalerne
osv., osv. Det, der er udfordringen, er driften i fremtiden, og her snakker vi ikke
om en herregård. Kan vi i fællesskab rejse 10-15000 kr. på årsbasis, vil den fremtidige drift være sikret. Den nødvendige vedligeholdelse, er vi overbevist om, kan
klares gennem fonde ol.
Alle gode ideer til fortsat anvendelse modtages gerne til Hans Schulz fra Hoptrup Borgerforening eller Jørn Christensen fra krolfklubben. Der skal være fundet
en løsning inden udgangen af året.

MARSTRUP MOD BIOGAS
Hanne og Karsten Jørgensen fra Marstrup fortæller, at der er samlet 268 underskrifter ind mod opførelse af et biogasanlæg på Knokbjerg. Tre mand har været
på tur rundt i byen for at samle underskrifter. De har gjort opmærksom på at de
kun er imod opførelsen på den påtænkte placering så tæt på det lille lokalsamfund. Beboerne er bange for, at deres huse vil miste værdi på grund af lugtgener
og øget trafik. De nærmeste boliger vil ligge 200-250 meter fra anlægget. Miljøministeriet anbefaler en afstand på mindst 500 meter.
Hanne og Karsten vil gerne takke alle for deres støtte i denne sag. Underskrifterne er afleveret til kommunen, så må tiden vise, om underskriftsindsamlingen kan
rykke / flytte noget, med hensyn til et evt. biogasanlæg på Knokbjerg. Kommunen har endnu ikke svaret.
Hvis I ønsker yderligere oplysninger, kan I kontakte Hanne og Karsten ( mobil: 27
33 76 10)

,

Sankt Hans
arrangement
Søndag d. 23. juni
Kl. 19.30
Hoptrup Bypark
Velkommen til Sankt Hans med båltænding,
sang og samvær.
Kl. 19.30
Velkommen til hygge og snak.
Der bliver mulighed for at købe kaffe, øl, vand
og lækre grillpølser med brød, hvis vejrguderne er med os
Formanden siger velkommen og giver kort orientering fra
Borgerforeningen.
Kl. 20.00 tænder vi bålet.
Båltale v/ Carsten Leth Schmidt, Sønderballe,
og fællessang.

Vi glæder os til at se jer!
Borgerforeningen
V/Henning Nørgaard, mobil: 40965628
-

NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN
OG PENSIONISTFORENINGEN.
Onsdag
den
15.
maj
var
Pensionistforeningen på udflugt til
Danmarks Flymuseum i Stavning ved
Ringkøbing Fjord. Middagen fik vi på
Skavenhus og kaffen på flymuseet.
Det var en dejlig tur.
Program for Onsdagsklubben og
Pensionistforeningen.

Alle arrangementer er kl. 14.00 på
Lillegård nr. 7.
Kaffe ved samtlige møder er 20 kr.
Bestyrelsen går på sommerferie og
ønsker alle en god sommer og på
gensyn igen
Onsdag den 28. august:
Hvor vi starter med lottospil.
Hilsen, Bestyrelsen.

Humøret er højt i HMIF - vi har gennem de sidste fire
år arbejdet på at få etableret et motionscenter under
HMIF og langt om længe, er der endelig kommet en
aftale i hus med Haderslev Kommune, om anvendelse
af 3 klasselokaler i den gamle bygning på Marstrup
Skole. I første omgang
ng er det en brugeraftale på 1,5 år,
hvor vi forhåbentligt kan vise så gode resultater, at der
er mulighed for en forlængelse af aftale, hvor også
Marstrup Beboerforening kan blive inkluderet. Først
skridt er selvfølgelige at få motionslokalerne gjort færd
færdige,
ige, så vi forhåbentligt
kan holde indvielse af HMIF Motion i oktober/november mdr. Mere om arbejdet
med klargøringen osv. kan du følge med i på Facebook gruppen - HMIF
Motionshus - Fitness, fællestræning og MTB. Her kan du også melde dig til,
såfremt du har lyst til at give en hånd med under renoveringen af lokalerne.
En hjælpende hånd, har vi også brug for, til dette års Kløften Festival
Festival. Pt. mangler
vi ca. 10 hjælpere. Som hjælper for HMIF – en 10 timers vagt enten fredag eller
lørdag – får du en 3 dags billet
billet, samtidig med, at du tjener penge
p
til foreningen.
Du kan tilmelde dig hos Søren Knudsen på sms 40132225 eller mail:
knudsenmarstrup@mail.dk.
Udover, at der arbejdes på højtryk med at få de nye lokaler gjort
gj
klar og
koordinering af dette års Kløften Festival, er der gang i de forskellige afdelinger.
Udendørsaktiviteterne - Fodbold, MTB, Kajak
Kajak, Løb og Rulleski – er godt i gang.
Selvom de har været i gang i et par måneder, er idrætsgrene stadigvæk åben for
nye medlemmer. Afdelingerne som står for indendørsaktiviteterne, er i gang
med at tilrettelægge den nye sæson og der vil også her være aktiviteter for alle
aldre. Følg med i, hvad der sker i HMIF enten på Facebook – HMIF - eller på vores
hjemmeside www.hmif.dk
Går du ind på www.hmif.dk vil du se, at hjemmesiden har fået et designløft.
designløft
Glade
lade farver, flere informationer om foreningen
foreningen,, nemmere adgang til de
forskellige idrætsgrene og mange dejlige billeder. Under fanen Idrætsgrene
ligger der et link til Bevæg dig for livet, hvor du bla. kan tage en test, der vil guide
dig i dit valg af motionsform. Med alt det som HMIF tilbyder, er der sikkert også
noget, der kan bevæge dig.
Håber, at I alle
le må få en fantastisk sommer, og at vi ses i HMIF – Din lokale
Idrætsforening - efter ferien.
Karin Sand Hansen
Formand – Hoptrup Marstrup IF
Tlf. 26 79 50 73 /mail karinsandhansen@live.dk

KIRKEKONTAKT
HOPTRUP SOGN
JUNI – JULI – AUGUST
Søndag den 16. juni kl. 10.30, Trinitatis søndag
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. Efter gudstjenesten bydes på kaffe, mens der
er tilmelding til konfirmandundervisningen, der begynder til september.
Torsdag den 20. juni kl. 17-20: GUD OG GRILL!
Sommerafslutning for børneklub, juniorklub og spaghettigudstjenesterne.
Det er i præstegårdshaven ved den gamle konfirmandstue. Hele familien er
velkommen til leg og bibelfortælling. Vi griller mad og spiser sammen, derfor er
tilmelding en rigtig god idé, så vi ved hvor mange burgerbøffer, pølser og snobrød,
der skal være klar. Tag bare hele familien med! Alle er velkommen.

Søndag den 23. juni kl. 10.30, 1. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Fredag den 28. juni kl. 9.00 Staudeklub.
Vi mødes ved staudebedet og ser til blomsterne, måske skal der luges lidt inden vi
drikker en kop kaffe.
Søndag den 30. juni kl. 10.30, 2. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Søndag den 7. juli kl. 10.30, 3. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Søndag den 14. juli, 4. søndag efter trinitatis
Højmesse i Starup Kirke kl. 10.30 ved Poul Martin Langdahl. Gudstjenesten i Starup
Kirke er for hele Haderslev Næs.
Søndag den 21. juli kl. 10.30, 5. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. Gudstjenesten er for hele Haderslev Næs.

Søndag den 28. juli, 6. søndag efter trinitatis
Denne søndag er der ingen gudstjeneste i Hoptrup Kirke. Vi henviser til Vilstrup
Kirke, hvor der er gudstjeneste kl. 10.30 ved Lars-Peter Melchiorsen.
Søndag den 4. august, 7. søndag efter trinitatis
Denne søndag er der ingen gudstjeneste i Hoptrup Kirke. Vi henviser til Halk Kirke,
hvor der er gudstjeneste kl. 10.30 ved Lars-Peter Melchiorsen.
Søndag den 11. august kl. 19.00, 8. søndag efter trinitatis
Klavergudstjeneste ved Lars-Peter Melchiorsen.
Søndag den 18. august kl. 10.30, 9. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Torsdag den 22. august kl. 14.00: NÆSTE KAFFE i kirkehusets café.
Søndag den 25. august kl. 19.00, 10. søndag efter trinitatis
Klavergudstjeneste ved Poul Martin Langdahl.

Søndag den 1. september kl. 10.30, 11. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.

ØVRIGE TING I KIRKENS KALENDER:
I august måneds Kirkekontakt skriver vi hvornår alle aktiviteter begynder igen
efter ferien.
Ulvetimen og Juniorklub: Børneklubben Ulvetimen er for børn er fra 3-4 år til man
ikke har lyst mere. Juniorklubben er for børn i 3. klasse og opefter.
Spaghettigudstjeneste er den sidste torsdag i måneden.
Børnekor: Børnekoret mødes i Kirkehuset hver torsdag kl. 14.30. Hvis du har
spørgsmål, så ring til Lone Skovgaard på 30484376.
Babysalmesang: Der arrangeres et forløb med baby salmesang, når der er baby’er
og forældre til det. 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 5. sept. kl. 18.

STAUDEKLUB
Næste gang i staudeklubben er fredag den 28. juni kl. 9.00.
Vi mødes ved staudebedet og ser efter liv i blomsterne.
Måske skal der luges lidt, inden vi har gjort os fortjent til en
kop kaffe, inde eller ude, alt efter de vejrlige forhold.

Voksenkor Hoptrup Kirke
Koret mødes i kirken på følgende onsdage:
Onsdag den 11. september og onsdag den
18. september, begge onsdage kl. 19-20.
Koret øver sange og salmer til årets
høstgudstjenesten, der er søndag den 22.
september kl. 10.30.
Hoptrup kirkes voksenkor er i årenes løb
blevet et stort kor, hvor mange af
kordeltagerne har sunget sammen i 4 år.
Alle er velkommen til at komme og synge med.
Kontakt evt. Lone Skovgaard på 30484376 eller skovgaard.p@gmail.com

Der er ”gået ged i engen…”
Den er god nok! Nu går der geder og græsser på det lille stykke jord nord for
kirkehuset. Det er hyggelige dyr, så gå endelig en tur forbi og hils på dem.

”NÆSTE – KAFFE”
Der er ”næste-kaffe” i Kirkehusets
café torsdag den 22. august kl. 14.00.
Her er alle velkommen til at kigge
forbi i caféen til en hyggelig snak.
Præsten giver kaffen!
Har du spørgsmål,
så ring til Poul Martin 7457 5310.

SIDEN SIDST:
Dåb:

Lukas Glansager-Schwann, Marstrup
Ida Josephine Fensholdt Vollstedt, Haderslev
Milas Ebbe Knudsen, Vejle
Josephine Kragelund Berg, Haderslev

Begravelse:
Cathrine Marie Jørgensen, Flemming Møller, Ejner Andre Læbel,
Frede Jepsen, Else Marie Hansen, Inga Vestergaard Paulsen,
Thomas Hansen Niemann, Richard Willi Karl Diedrich.

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

Fredag:

Lørdag:

Opsætning af telt kl. 16

kl. 12 Gratis sildebord og
leverpostej

Årets bilorienteringsløb begynder

Hoppeborg og pude åbner.

kl 17.

Køb en nøgle og se om du kan åbne

I år vil der være mulighed for at

hængelåsen.

købe øl, pølser & brød undervejs

Kl. 13 Børneløb fra 0.—6. kl.

i løbet. Tilmelding sker senere.
Efter løbet vil der være
præmieoverrækkelse og fest i teltet.

Mere info kommer senere.
Kl 14 Dyt, båt og blink, vi får
besøg af store biler og
mænd i uniformer.
Kl 14 Tombola åbner.
Kl 14-16 Ansigtsmaling og

Floorball turnering inde i hallen.
Kl. 14-18 Køb og lav kreative ting
samt kondibingo.
Kl. 15-16 Kagebord - Kom med en
kage til bordet.
Kl 16-18 Rundbold
Har du lyst til at hjælpe så ring eller

- vi laver hold på dagen.

skriv til Randi på 6013 3451.

Kl. 18 Fællesspisning med gris og

Vi skal bruge hjælp til opsætning, grill,

tilbehør.

barvagter (en times hjælp, er en rigtig

Kl. 19. Dart turnering.

god hjælp), ansigtsmaling og oprydning

Nyt fra Børnehuset Chilli

Børnene er gode til at beskrive
beskrive, hvorfor det netop er dejligt,
at det er sommer: ”Jubiii, vi må gå på legepladsen - bare i
sko” – underforstået at børnene ikke nødvendigvis skal have overtøj, gummistøvler og alt det udstyr på, som nu er påkrævet, når temperatemper
turen ikke er så høj.
Vi nyder sommerens mange udendørs sysler. Vi har på begge legepladser i hhv.
Marstup og Hoptrup fået pyntet fint op,
op
da bedsteforældre i samarbejde med
børnene har plantet de smukkeste blomblo
ster, krydderurter,
urter, bær og grøntsager.
grøntsager De
bliver nu passet rigtig godt på af børnebørn
ne.
Årgang 2014 har været på Sciencefestival
i Dyrehaven. Her fik børnene mulighed
for at lære om alle fire elementer: jord, vind, vand og ild. Børnene var nysgerrige
og undersøgende og havde en dejlig dag sa
sammen med de øvrige institutioner i distrikt vest.
Årgangen har også deltaget i motorisk dag i Sdr.
Otting Børnehave. Her blev børnene udfordret
grundmotorisk og sansemæssigt
sansemæssigt. Børnene nød i
fællesskabet at kunne mødes om at lege og be
væge sig.
Sommerfest 2019
Traditionen tro har vi afholdt ssommerfester
ommerfester med god opbakning på begge mam
trikler. I den første del af festerne indtog børnene scenen.
I Hoptrup havde de ældste børn, FC Chilli,
Chilli
øvet sig på sang og skuespil. Vi så bl.a.
eventyret om Den lille Rødhætte og børbø
nenes eget eventyr, om en enhjørning,
der gerne ville lære yoga. De havde fået
flettet mange af de temaer, som de har
arbejdet med det seneste år, ind i histohist
rien. Vi blev således
ledes tryllebundet af histohist
rien om bl.a. kammeratskab, modighed,
videbegærlighed og nysgerrighed.
I Marstrup havde de ældste børn, Smølferne, øvet sig på en cirkusoptræden.
Børnene havde gennem forberedelserne arbej
arbejdet
det med demokrati, samarbejde

og planlægning og havde bl.a. visualiseret planerne om forestillingen. Under festen blev der bl.a. fremvist modige ballarinaer, cirkusheste og domptører.
Efter de skønne optrædener markerede vi, at de ældste børn nu skal videre på
deres skolevej og vi hyggede os med fællesspisning.
Sommerferie
Inden længe holder vi sommerferie. Som et forsøg i år, afholder vi sampasning i
Marstrup i ugerne 28 og 29 samt i Hoptrup i ugerne 30 og 31.
Med ønsket om en rigtig god sommer.
-

Orientering fra Borgerforeningen
Vi skal tænke større!

Vi må konstatere, at der ikke var opbakning til Sjov- og balladedag. Det er vi selvfølgelig ærgerlige over. Vi taler om, at det
måske er en anden type arrangementer,
som borgerforeningen skal stå for eller
støtte.
Vi skal tænke ud over vores lokale område
og lave nogle projekter/arrangementer,
der kan tiltrække såvel inden- som udenbys deltagere. Det vil være en god mulighed for at vise, hvilket dejligt sted vi bor,
så flere får lyst til at bosætte sig i Hoptrup
og omegn.
HIF planlægger at afholde Slivsø løb d. 24.
august. Det er et eksempel på et arrangement, som henvender sig til deltagere
uden for vores lokalområde. Borgerforeningen kan så bakke op og hjælpe med
praktiske opgaver.
Hvis du har en idé til et arrangement, lokalt eller bredere funderet, hører vi gerne
fra dig. Hold dig ikke tilbage - alle idéer er
velkomne.

Sankt Hans Fest

Det næste arrangement er Sankt Hans
Fest, hvor mange forhåbentlig vil deltage.
Vi ses 23. juni kl. 19.30 til en hyggelig aften. Båltalen holdes af Carsten Leth
Schmidt, Sønderballe.

Byd velkommen til nye borgere.

Der er mange lokale klubber og foreninger
i Hoptrup. Det er dejligt. Men der mangler
et sted, hvor man har et totalt overblik,
som nye borgere får øje på. Det må vi prøve at finde en løsning på.
Giv os et praj, hvis I får en ny nabo, så kan
én af os fra bestyrelsen byde de nye velkommen.

Medlemskontingent

Tak til alle, som har betalt kontingent.
Der er indsamlere, som ringer på døren for
at opkræve kontingent, men du kan også
indbetale selv.
Kontingent kan indbetales på:
Mobilepay: 56756 eller
Konto 9892-3060877792.
Kontingent: 120 kr. pr husstand, 60 kr. for
enkeltpersoner.
Kontingentperioden er 1/4 2019 – 31/3
2020
Henning Nørgaard.
Mobil: 40965628
E-mail: henning@hoptrup.net

Nye muligheder for de unge
Friskoleaften med gode nyheder
Mandag d. 8. april var der inviteret til friskoleaften og generalforsamling på Den
Nye Friskole. Peter Bendix Pedersen, formand for landets friskoler, åbnede aftenen med at give de fremmødte en øjenåbner for de mange fordele vores børn og
lokalmiljø har i det daglige, ved at skabe en friskole med høj inddragelse af både
forældre og nærområde.
Under den efterfølgende generalforsamling kunne formand Jacob Chr. Nielsen
annoncere den gode nyhed, at Den Nye Friskole fra 2021 tilbyder overbygning
med opstart af 7. klasse, og at skolen fra 2023 tilbyder fuld overbygning.
Store visioner bag overbygning
Bestyrelse og lærere på Den Nye Friskole har allerede store visioner bag projektet. Overbygningen skal bygge videre på skolens nuværende fokus på globalt udsyn og innovation. Derfor vil der bl.a. lægges vægt på brobygning til lokalområdets virksomheder, tilbydes udlandspraktikker, og måske et 3. sprog.
Skolens nuværende fokus på et tæt sammenhold på tværs af klassetrinene, sker
ved hjælp af fordybelsesdage og featureuger. Dette vil også blive ført videre som
en bærende værdi i overbygningen.
Visionsprocessen er stadig ung, og næste fase bliver inddragelse af de mange lokale kræfter i det store opland, som skolens nuværende elever kommer fra.
Drømmene blev testet på visionsaften i maj
Når Kontakten udkommer, har der allerede været visionsaften om overbygningen d. 20. maj. Men processen er kun lige startet, så hvis du vil være med til at
sætte dit præg på et nyt og anderledes miljø for de unge, eller vil du blot gerne
vide mere om Den Nye Friskole og den kommende overbygning, så kontakt konstitueret skoleleder Søren Jørgensen eller bestyrelsen for Den Nye Friskole herom.
Faktaboks:
Den Nye Friskole åbnede i august 2013.
Der er pt 127 elever fordelt på 0.-6. klasse.
Fra 2021 tilbydes 7. klasse trin, og fra 2023 fuld overbygning.
Egen skolebus sikrer let tilgængelighed til skolen, og har elever fra et stort opland. På www.dennyefriskole.dk kan du læse mere om skolens hverdag, det pædagogiske værdigrundlag, samt medlemskab af Støtteforeningen.

MIKKIS SPALTE

I brandværnet har vi været af sted 4
gange. 7.4. Helsehjem alarm lød på
drukneulykke, men personerne var
kommet i land, da vi ankom.
3.5. Lindevej 12 Haderslev ass. til
Falck med Autosprøjte og Tankvogn,
brand i tagetage. 11. 5. A.B.A. alarm
på Knivsbjerg ved Genner.
14.5. Hoptrup Hovedgade 120. Valleudslip fra tank med 20.000 liter i. Vi
fik det bremset, inden det løb ned i
bækken.
Det næste, vi har på programmet er,
vores 90 års jubilæum tirsdag d. 6.
august, men vi holder først åben
BRANDSTATION LØRDAG D. 10 AUGUST FRA KL. 10.00 TIL 14.00. Vi har
fået forsiden på kontakten til indbydelse.
Vi i vandværket har været på stophane tur rundt i byen. Vi mødtes 7
personer med alderspræsident Erik
Scherdetzki i spidsen. Han skulle vise
os "unge", hvor der kan lukkes for de
store stophaner, når der sker brud.
Vi startede ved Erik Larsen ( Grethe
Kaffepunchses hus ). Det gik godt i
starten med at finde stophanerne,

men der var et par steder, hvor selv
Erik måtte gi op, men på Hovslundvej
var der ikke noget problem med minesøgeren, for da lå der en Cola dåse
over stophanen, som minesøgeren
fandt. Der er blevet taget vandprøver
5 steder og der er ikke fundet noget i
vandet, så bare drik løs. Vi sluttede
dagen i regn og rusk med en gang
grillpølser hos Mikki og en del klog
snak. Jeg ønsker alle en god sommer
Hilsen Mikki.

Sommerhilsen fra HMIF
Gymnastik og Dans

Efter ekstraordinær generalforsamling i HMIF Gymnastik har udvalget
konstitueret sig som følger:
Formand: Rikke Erbs Lybæk
Udvalgsmedlemmer: Pernille Pedersen, Charlotte Schmidt, Kasper Lauridsen, Mette Anker Eriksen og Britta
Fuglbjerg Godbersen.
På vort udvalgsmøde havde vi en god
dialog om, at skulle være mere synlige og informative, og det vil vi gøre
vores bedste for i kommende sæson,
hvor vi glæder os over igen i
2019/2020 sæsonen at kunne tilbyde
alle hold fra forældre/barn til dans
og yoga.
Opfordring til alle med en lille gymnastikspire i maven til at tage kontakt til os, hvad enten det er som instruktør, hjælper, gymnast eller noget helt tredje.
Vi vil være at finde til Byfesten i Marstrup lørdag den 31. august 2019.
Online finder I os på HMIFs Facebookside eller på www.hmif.dk.

Sankt Hans aften i Borgerhaven.
Igen i år vil vi gerne invitere alle borgere i Marstrup
og omegn til en
hyggelig Sankt Hans aften i Borgerhaven. Det sker
søndag den 23/6 2019.
Kl. 18.00 står vi klar med salg af borgerplatte,
grillpølser, øl, vand,
sodavand, juice og slik til gode priser og ikke mindst
mindst,
godt selskab.
Kl. 19.00 vil der være båltale
tale ved Bent Kloster, formand for Landdistriktsudvalget
i Haderslev Kommune.
Kl. 19.15 bliver bålet tændt, og selvfølgelig har vi en heks, som vil flyve til
Bloksbjerg.
Der vil igen i år være mulighed for at lave snobrød,
så medbring gerne snobrødsdej og pinde til
familien😊.
Kom
om endelig og husk at tage din nabo med!!
Vi håber at se mange af jer til nogle hyggelige
timer i godt selskab.
Vel mødt Marstrup Beboerforening.
Vi mangler hjælp til følgende i forbindelse med
Sankt Hans aften:
 Opsætning
ætning af telt, borde og bænke.
 Salg af mad og drikke.
 Grille kød og brød.
Vil I hjælpe, så meld gerne tilbage til Randi på 6013 3451
NYT til byfesten i Marstrup.
I år vil der som noget nyt være dyst i floorball. I samarbejde med HMIF
arrangeres der floorball turnering inde i hallen. Så få meldt dit hold til. Det kan
være dem fra gaden, venner eller et helt 3. sted fra. Det bliver et mix hold, dvs.
pige/drenge - ungee som gamle.
Mere info følger, så hold øje med Marstrup Beboerforeningens FB side, for
tilmelding af hold.
På denne side vil I også kunne se mere info omkring bilorienteringsløbet, så husk
at følge med på vores Facebook side.

DET SKER
Juni
19.
Onsdagsklubben holder grillfest kl. 17.00
23.
Sankt Hans, Hoptrup Bypark kl. 19.30
23.
Sankt Hans, Borgerparken, Marstrup fra 18.00
Juli
August
10.
Brandværnet holder åbent hus – 90 års jubilæum – kl 10-14
22.
Næste-kaffe
kaffe kirkehuset kl. 14.00
27.
Deadline Kontakten 12.00
28.
Pensionistforeningen: Lottospil kl. 14.00
30.-31.
Byfest Marstrup
September
5.
Fællesspisning Kirkehuset kl. 18.00
Oktober
8.
Deadline Kontakten kl. 12.00
November
12.
Deadline Kontakten kl. 12.00
December
17.
Deadline Kontakten kl. 12.00
DEADLINE 2019/20
Kontakten er klar til en ny sæson med flg. deadlines:
2018: 27.8. – 8.10. - 12.11 - 17.12.
2019: 21.1. – 3.3. - 14.4. - 16.6.
Som altid kl. 12 middag.
God sommer til alle.

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.
Krudtuglerne Diernæs 0-3 års Privat Pasningsordning V/pædagog Dorthe Kyster
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

