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15. JUNI 1920 – Genforeningsdag
10. JULI 1920 – Chr. 10. ridder over grænsen

Så er vi klar til en forhåbentlig god sommer efter næsten fire måneders delvis
lock down. Vi på Kontakten er klar til en ny sæson og kommer stærkt tilbage
med deadline den 18. august. Kontakten lever i bedste velgående ikke mindst
takket være en solid baggrund med trofaste bagsideannoncører og et fortrinligt samarbejde med Efterskolen og kirken – og ikke mindst vore faste bidragsydere af stof fra sognet.

God sommer til alle.
Husk: Vi er også på facebook. Skriv bare: ”Kontakten” i søgefeltet.

Nyt fra Børnehuset Chilli
Sikke et forår vi har haft i Chilli.
I marts måtte vi lukke ned i begge afdelinger og havde kun åbent for nø
nødpasning. Heldigvis kunne vi lukke op igen i midten af april. Selv om hve
hverdagen bød på masser af håndvask, vask af legetøj, faste legelege og børnegrupper, inddeling af legepladser
legepladserne,
ne, udendørs aflevering og afhentning
mv., så har solen skinnet i mange timer og humøret er intakt. I Chilli har vi
i løbet af genåbningen haft mange gla
glade
de børn, der har nydt at være
udendørs.
I Marstrup har børnene nydt godt af
den store legeplads, hvor børnene
har været meget optaget af legen.
De har udvist stor fantasi og opfin
opfindsomhed med naturen som baggrund
– også når det har givet en regnbyge.
I Hoptrup har vi haft to grupper i
Solhjem og alle børn har brugt vores
fantastiske nærområder i naturen.
I et samarbejde med Dalhoffsminde,
som har stillet en shelter til vores
rådighed, har børnene nydt at kunne
færdes ved Slivsøen og har fulgt at
foråret sprang ud. Børnene har f.eks.
været meget optaget af,
af på afstand,
at kunne følge svællingernes udu
klækning.. Når vi har været på tur,
har vi mødt en stor åbenhed, så vi
også er blevet budt ind på steder,
som vi ikke har været før.

Så selvom det har været en usædvanligt forår med anderledes instrukser
og krav om nye vaner, så har de nødvendige ekstra voksne også bevirket,
at det gode børneliv har haft gode vilkår.
Afslutning for de ældste børn
Vores ældste børn i Chilli er nu klar til at betræde nye stier i deres videre skoleliv efter
sommerferien.
I Hoptrup har vi fejret børnene ved en lille reception, hvor børnene sammen med familien
ankom på behørig vis på pyntede køretøjer. I
Marstrup kunne vi indbyde familierne til en
lille madkurvskomsammen, hvor børnene optrådte med sørøversange. Alle børn har fået
diplomer for deres gang i Chilli.

Vi har glædet os over de gode spor,
de ældste børn har sat i Chilli og ønsker alle børn god vind på deres videre livsrejse.
Sommer i Chilli
Vi har sampasning på tværs af de to Chilli-afdelinger i løbet af sommerferien.
I uge 28 er vi i Marstrup og i ugerne 30 og 31 er vi alle i Hoptrup.
I uge 29 holder vi lukket i begge afdelinger.
Vi håber på en skøn sommer, hvor solen vil skinne.
Med ønsket om en fantastisk sommer til alle!
De bedste hilsner fra
Børnehuset Chilli

FÆLLESSKOLEN

Nye legeredskaber på legepladsen - En demokratisk proces

Vi vil, som skole, gerne have at vores udenomsarealer indbyder til både leg,
hygge og læring. Vi har derfor de sidste år haft fokus på at renovere og investere
i skolens legeplads og udenomsarealer.
I dette skoleår har det været muligt at lave en større investering, og i samarbejde
med elevrådet blev det besluttet, at alle skolens elever skulle være med til at
bestemme hvilke 3 nye legeredskaber, vi skulle have på legepladsen.
Alle klasser kunne komme med ønsker til legeredskaber, og sjovt nok var der
ikke den store forskel på ønsker i forhold til, om de kom fra de store eller små
klassetrin.
Der blev valgt 4 legeredskaber ud, som børnene skulle stemme om. Elevrådet
lavede stemmesedler, og der blev lavet plancher med billeder af de 4
legeredskaber så alle, store som små, vidste hvad der skulle stemmes om.
Afstemningen var hemmelig, og hver elev skulle afgive 3, 2 og 1 point til de 3
legeredskaber, de hver især ønskede mest.
Afstemningen fandt sted lige inden skolen
lukkede ned, så i hjemsendelsens perioden
blev stemmesedlerne tal op. På
førstepladsen kom rutschebanen i tæt løb
med Supernova og svævebane.
Legeredskaberne blev monteret sidst i
april og skaber hver dag glæde, leg og
læring til børnene. Supernovaen kan
bruges i matematikundervisning, og
rutschebanen benyttes også i idræt.
Nu mangler vi kun at få skolegården gjort
lidt mere spændende. Vi har bestilt
forskellige termoplastoptegninger til
asfalten bl.a. en trebenet hinkerude, et
stort ur, hvor klokken kan øves og læres,
og en stor taltavle, så vi igen har mulighed
for at bruge leg på streg i
matematikundervisningen.
Vi glæder os til at få det monteret og forventer, at det sker i løbet af de næste
uger.

Ny musiklærer.

Vi har ansat en ny musiklærer, Kaj Schmidt-Boisen, pr 1. august 2020 i en stilling
på ca 8. timer ugentligt.

Kaj er 37 år, musiker og bosat ved Lunderskov. Han har en bred erfaring indenfor
musikundervisning på alle klassetrin.
Kaj har pt været ansat ved Moltrup Skole og ved Fællesskolen Hammelev Sct.
Severin som musiklærer. Kaj fortsætter sin ansættelse ved Fællesskolen
Hammelev Sct.Severin, men afslutter ved Moltrup skole.
Kaj er vokset op i Hoptrup by og har hele sin skoletid gået på Hoptrup skole. Han
har derfor lokal kendskab og tilknytning.
I det kommende skoleår vil vi prioritere musikfaget højere og derfor tilbydes
faget musik allerede fra 0. klasse.
I 0. klasse vil der være fokus på rim, remser, rytme og bevægelse, ligesom
børnene skal lære at begå sig i et musiklokale.
Kaj dyrker samspillet, da det kan være med til at udvikle og give børnene noget
særligt.
Faget musik skaber fællesskaber, glæde og oplevelser.
Velkommen til Kaj.

Fællesskolen sender hjertehilsner.

Fællesskolen tegner og skriver små hilsner til Hoptrups beboere for at skabe smil
og glæde i Coronatiden.

HOPTRUP BORGERFORENING

Sankthansfesten er aflyst.
Pga. det fortsatte forsamlingsforbud, har Borgerforeningen besluttet at
aflyse dette års Skt. Hans fest. Vi håber at kunne vende stærkt tilbage
næste år
Med venlig hilsen
Borgerforeningen
Borgerbudgettering
Haderslev Kommune havde planlagt, at borgerbudgettering skulle
gennemføres tidligere i år end det plejer. Men Covid-19 har forhindret, at
det kan lade sig gøre på den sædvanlige måde, så kommunen har
besluttet, at den lokale Borgerforening har ansvaret for at inddrage alle
beboere så godt som muligt, uden at der afholdes fællesmøder.
Derudover vil Borgerforeningen lave opslag på Facebook, hjemmeside, og
hænge plakater op m.m. Alle er velkomne til at komme med forslag. Der
skal være en kort beskrivelse af projektet, et budget og så skal der være
en person, som er ansvarlig for projektet. Deadline for forslag er den 16.
august. Borgerforeningen vil opfordre til, at der fortrinsvist søges om
penge til nye aktiviteter, i stedet for vedligeholdelse. Forslagene vil blive
offentliggjort i kontakten d. 18. aug. Efterfølgende vil bestyrelsen
sammen med Djernæs beboerforening og en repræsentant fra Over
Kestrup vurdere de nye forslag og evt. også nogle af de gamle. Hvis der er
flere projekter end der midler til, vil der blive mulighed for at stemme.
Der er 50.000,- kr. til rådighed + evt. overskydende fra 2019.
Forslag skal afleveres til Henning Nørgaard enten på e-mail:
henning@hoptrup,net eller i postkassen på Hoptrup Hovedgade 47, 6100
senest d. 16. august.
I ønskes alle en dejlig sommer!
Med venlig hilsen
Hoptrup Borgerforening.

Kontingent til Borgerforeningen.
På grund af situationen med Covid-19 vil vi år undlade at gå rundt
fra dør til dør for at opkræve kontingent.
Vi opfordrer jer til selv at indbetale kontingent. Hvis I skal bruge
medlemskortet, kan I udfylde nedenstående og vedhæfte en
kvittering for betaling.

Medlemskort 1/4 2020 – 31/3 2021
Borgerforeningens formål er at varetage borgernes interesser,
skabe vækst og øge sammenholdet gennem arrangementer og
aktiviteter.
Se nyt fra Hoptrup Borgerforening på facebook eller på
www.Hoptrup.dk.
Kontingent: 120 kr. pr husstand, 60 kr. for enkeltpersoner.
Gælder samtidig som medlemskort til Slivsø Bådelaug (både kan lånes
hos Spar mod forevisning af medlemskort)
Navn:
Bankkonto 9892-3060877792
______________________________________________________________
Mobile Pay 56756

Kontant
Gade og nummer:
__________________________________________________________________

Dato:__________

Beløb:___________________kr.

KIRKEKONTAKT
HOPTRUP SOGN

JUNI - JULI - AUGUST
Lørdag den 20. juni kl. 10.30: Konfirmation
Søndag den 21. juni kl. 10.30: Højmesse
2. søndag efter trinitatis ved Poul Martin Langdahl
Fredag den 26. juni kl. 9.00: Staudeklub
Søndag den 28. juni kl. 10.30: Højmesse
3. søndag efter trinitatis ved Poul Martin Langdahl
Søndag den 5. juli kl. 10.30: Højmesse
4. søndag efter trinitatis ved Poul Martin Langdahl
Onsdag den 1. juli kl. 14.00: Næste-kaffe i Kirkehusets Café
Søndag den 12. juli kl. 19.00: Klavergudstjeneste
5. søndag efter trinitatis ved Poul Martin Langdahl
Søndag den 19. juli kl. 10.30: Højmesse
6. søndag efter trinitatis ved Poul Martin Langdahl. Gudstjenesten er fælles for
kirkerne på Haderslev Næs. Efter gudstjenesten bydes på kaffe i kirkens kor.
Søndag den 26. juli er der ingen gudstjeneste i Hoptrup Kirke.
Vi henviser til den fælles Næs gudstjeneste i Starup Kirke ved Maria
Baungaard. Efter gudstjenesten bydes på kaffe.
Søndag den 2. august er der ingen gudstjeneste i Hoptrup Kirke.
Vi henviser til den fælles Næs gudstjeneste i Vilstrup Kirke ved Maria
Baungaard. Efter gudstjenesten bydes på kaffe.

Søndag den 9. august kl. 19.00: Klavergudstjeneste
9. søndag efter trinitatis ved Maria Baungaard
Søndag den 16. august kl. 10.30: Højmesse
10. søndag efter trinitatis ved Poul Martin Langdahl
Søndag den 23. august kl. 10.30: Højmesse
11. søndag efter trinitatis ved Poul Martin Langdahl
Torsdag den 27. august kl. 18.00: Fællesspisning
Søndag den 30. august kl. 10.30: Højmesse
12. søndag efter trinitatis ved Poul Martin Langdahl
Søndag den 6. september kl. 10.30: Højmesse
13. søndag efter trinitatis ved Poul Martin Langdahl.
Efter gudstjenesten er der tilmelding til konfirmandundervisningen 20/21 og
til konfirmationen søndag den 11. april 2021.
___________________

KONFIRMATION
Lørdag den 20. juni kl. 10.30 konfirmeres følgende 16 konfirmander:
Dennis Søllingvraa Kyhl
Emil Brink
Emil Per Erichsen
Julius Møller Lihn Mouridsen
Kerstine Ørum Benkjer
Lasse Slagor Clausen
Malou Yasmin Skov Christensen
Maria Ibrahim
Mike Ravnborg Brodersen
Mikkel Malte Pedersen
Oliver Tarp
Philip Griepentrog
Rasmus Priess Beyer
Sebastian Godtfeldt Bendixen
Thomas Riber Jespersen
Tobias Gabelgaard Nissen

Marstrup Bygade 135
Egedal 4
Hoptrup Hovedgade 10
Hoptrup Hovedgade 17
Marstrup Kirkevej 80
Selbjerg 32
Tværvej 8
Diernæsvej 22
Hoptrup Hovedgade 70
Hoptrup Kirkeby 12
Søgårdvej 23
Hoptrup Hovedgade 50
Sønderballe Hoved 10
Aastrupvej 70
Hoptrup Hovedgade 58
Søvang 1

LIVE-STREAMING
Hvis alt går efter planen bliver det muligt at se årets konfirmationsgudstjeneste hjemme på fjernsynet eller på en computer. Der arbejdes på, at
konfirmationen bliver live-streamet på Hoptrup Kirkes youtube kanal.
Gå ind på kirkens hjemmeside og følg linket til billederne af gudstjenesten.
Når udstyret er fast monteret er det tanken at live-streame en gudstjeneste
hver måned. Følg med på kirkens hjemmeside, eller ring og spørg Poul Martin.

NÆSTE-KAFFE
Onsdag den 1. juli kl. 14.00 byder præsten på ’næste-kaffe’ i Kirkehusets café.
Vi er nogle, der længe har savnet den gode snak, som vi altid har ved næstekaffen. Over kaffen falder snakker vi om alt, gammelt og nyt, nært og fjernt.
Gad vide om lagkagen står også i sommervarmen…
Alle er velkommen, til kaffe og snak! Men ikke for mange  for så bliver
lagkage stykkerne for små…

STAUDEKLUB
Fredag den 26. juni kl. 9.00 er der staudeklub.
Vi mødes ved staudebedet, i den vestlige side af
kirkegården. Vi luger lidt og kigger til bedet, inden vi
drikker en kop kaffe sammen. Har du lyst at være med?
Vi er nødt til at være flere, hvis staudebedet skal bevares.
Vi ses!

FÆLLESSPISNING
Torsdag den 27. august kl. 18-20 er der igen fællesspisning i Kirkehuset
Alle er velkomne til et hyggeligt måltid!
Af hensyn til madlavningen er tilmelding nødvendigt.
Vigtigt mht. tilmelding, vi har begrænset plads, så tilmelding foregår efter
”først-til-mølle-princippet”. Tilmelding sker ved henvendelse til:
Vivi & Steen Eriksen tlf.: 30585577 eller 30709833
Mona & Johan Kulmbach tlf.: 50520486
Har du brug for kørelejlighed, kan du oplyse det ved
tilmeldingen.
Priser: Voksne 50 kr. Børn 3-12 år 25 kr.
Børn 0-3 år gratis. Der kan købes drikkevarer til.
Tilmelding senest d. 21. august - gerne før.
Hvad mon vi ska’ ha’ og spis’ den 27. august?

HØJSKOLEDAGE I HOPTRUP KIRKEHUS
Ved Kulturforeningen Hugin på Kalvø.
I de sidste fem år har der været afholdt
højskoledage på Kalvø. De første år på
badehotellet og de sidste par år i
Genner forsamlingshus.
Interessen for deltagelse har været
meget stor, derfor er der nu brug for
større rammer til højskoledagene.
Vi er glade for at det er muligt at holde
højskoledagene i Hoptrup Kirkehus.
Kulturforeningen Hugin på Kalvø blev
etableret i 2015 og er arrangør af
højskoledagene.
Højskoledagene er fra mandag den 17. august til fredag den 21. august.
De første to dage foregår dog på “Knivsbjerg”, dette er særligt aktuelt i år hvor
temaet er ’Grænser’.
Alle fem dage med spændende foredrag og koncert, inklusiv morgenkaffe,
frokost og eftermiddagskaffe koster kr. 1500 per deltager.
Tilmelding efter “først til mølle”.
Se programmet for dagene her: www.hojskoledage.dk
Spørgsmål og tilmelding hos Claus Helsbøl, tidligere sognepræst på Rømø:
mail hsdage6230@gmail.com
eller telefon: 29261554
___________________

TILMELDING TIL
KONFIRMAND UNDERVISNINGEN 20/21
Efter gudstjenesten den 6. september kl. 10.30 bydes på kaffe, mens der er
tilmelding til undervisningen. Her er de første informationer til konfirmander
og forældre om undervisning og konfirmation. Konfirmationen næste år er
søndag den 11. april kl. 10.30. 2021.
Den første undervisnings gang er torsdag den 17. september, hvor vi mødes i
Kirkehuset.

2020 ER VALGÅR – der er VALG TIL MENIGHEDSRÅDET
I november er der valg til menighedsrådet, og det ser ud til at der er et par
pladser i menighedsrådet, der bliver ledige.
Overvej om det er noget for dig at komme i menighedsrådet!
Menighedsrådet er et fællesskab med mange opgaver, lige fra de meget
konkrete opgaver som ansvaret for kirkens bygningers vedligehold og over til
kirkens indhold i form af liv og vækst. Liv og vækst er gudstjenester, aktiviteter,
foredrag, kor, koncerter og meget mere.
I Hoptrup består menighedsrådet af seks valgte medlemmer, to suppleanter,
en medarbejder repræsentant og en præst.

For at kunne stemme ved menighedsrådsvalget i november skal du være
medlem af Folkekirken og du afgiver din stemme i det sogn, hvor du bor.
Hvis du er i tvivl om hvilket sogn og hvilken kirke du hører til, så kan du gå ind
på hjemmesiden: https://sogn.dk/
Her kan du skrive din adresse i feltet: [Find dit sogn] og du vil få oplyst hvilket
sogn og hvilken kirke, du hører til.
Hvis du gerne vil stemme og tilhøre en anden kirken, end den du får oplyst, så
er der mulighed for at løse sognebånd, til den kirke, du benytter mest.
Hvis det skulle være aktuelt for dig, kan du maile eller ringe til Poul Martin og
få hjælp til det.

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.

FRIVILLIGE SØGES!

~ det er med risiko for venskab!
Frivillige søges til at køre gangbesværede til kirke og til arrangementer i
Kirkehuset. Som nævnt ovenfor har vi en Kirketaxa ordning, men desværre
fungerer ordningen ikke helt tilfredsstillende.
Derfor søger vi frivillige, der i egen bil vil køre gangbesværede til kirke.
Ring til Poul Martin og hør mere om det.
___________________

SIDEN SIDST:
Begravede:
Arne Thomsen. Jørgen Mathias Jessen. Elisabeth Christine Nørgaard.
Mary Hansen Nicolaisen. Lise Jacobsen. Aase Lützen.
___________________

KIRKE KONTAKT:
Organist:

Graver:

Sognepræst:

Klara-Sofie Birkblad

Søren Rod

Poul Martin Langdahl

Tlf.: 41 17 38 95

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

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

@: hoptrupkirke@mail.dk @: PMLA@KM.DK

Foråret 2020 er noget vi alle sent vil glemme. For nogen
har det måske været godt med et pusterum, hvor der har
været tid til det nære, og for andre har det været dybt
frustrerende ikke at kunne gøre det som man plejer.
Set ud fra foreningslivet, har det været en sej kamp. Alt
det vi havde glædet os til at afholde/starte op, er enten blevet aflyst eller
blevet til en opstart med div. restriktioner. Takke være nogle fantastiske
frivillige kræfter, der brænder for forenings
foreningslivet,
livet, kombineret med en
masse retningslinjer at forholde sig til, er vi kommet godt igennem den
første opstart af foreningslivet. Ændring af forsamlingsforbuddet fra 10
til 50, samt at vi igen kan åbne op for indendørsaktiviteterne, gør det
noget nemmere at afvikle de ugentlige aktiviteter og starte
genopbygningen af HMIF’s fantastiske fællesskabet.
Da vi alle stadig har et fælles ansvar for, at spredningen af corona
corona-smitte
fortsat kan holdes under kontrol, og for at vi alle kan dyrke idræt
forsvarligt, err alle afdelinger i HMIF instrueret i retningslinjerne og holder
sig hele tiden opdateret med hensyn til nye retningslinjer, så du kan trygt
melde dig til følgende idrætsgrene der er i gang:
• Fodbold
• Kajak
• Løb
• Rulleski
• MTB
• Racing (landevejscykling)
ng)
• Fitness
• Gratis udendørs fitness
fitness-begivenheder (Corona-kuller
kuller med muller &
Yoga)
Hold dig opdateret på HMIF Facebook eller tjek vores hjemmesiden
www.hmif.dk.,
., hvor du kan finde flere informationer.
Jeg ønsker jeg er alle en rigtig god sommer – tænk kreativt så
Coronavirussen ikke bliver fællesskabets fjende.
Karin Sand Hansen
Formand – Hoptrup Marstrup IF
Tlf. 26 79 50 73
/mail karinsandhansen@live.dk

Sankt Hans aften og byfest i Marstrup.
Grundet situationen med Corona virussen i blandt os har vi set os tvunget til at
ændre i vores kommende to arrangementer.
Sankt Hans aften tirsdag d. 23/6.
I år bliver Sankt Hans aften kun med afbrænding
af bål kl. 19.00. Det vil sige, der bliver ikke stillet
telte, borde og bænke op, da vi har besluttet ikke
at sælge mad og drikke. Det vil derfor kun være
muligt at sidde ved de få borde og bænkesæt, der
står fast i Borgerhaven. Kom derfor til bål kl.
19.00 og medbring selv noget at drikke, hvis du
gerne vil hyggesnakke og drikke lidt, imens bålet
brændes af.
Byfesten i september.
Vi har besluttet at byfesten ikke skal aflyses helt, men vil komme i en mindre
udgave end den plejer. Byfesten vil derfor kun være lørdag d. 5/9. Nærmere info
herom vil komme i næste udgave af Kontakten samt på vores Facebook side.

Vi i beboerforeningens bestyrelse
håber på, at I vil respektere og have
fuld forståelse for vores beslutninger
af de mindre udgaver i år af disse to
arrangementer.

Børne- og ungdoms trænere og hjælpere søges til
HMIF Badminton

Er du 18 år eller derover, og går du rundt med en lille lederspire i maven
og elsker Badminton, som du kan give videre.
 Har du lyst til at få nogle nye bekendtskaber og oplevelser.
 Har du 1,5 time om ugen, som du gerne vil tilbringe sammen med
en flok herlige børn.
Du behøver ikke have erfaring som træner, hvis blot du har lysten, så
hjælper vi dig med opbakning, kurser og informationer.
Passer ovennævnte på dig, så sig ja tak til at blive en del af et fantastisk
fællesskab ved at kontakte formand for HMIF Badminton:
HC Johannsen
Tlf. 22707888
Mail: hc_johan@mail.tele.dk

MIKKIS SPALTE

I brandværnet har vi haft 4 udrykninger. 17. april kl. 01:27 bilbrand i det fri, bilen var forladt,

da vi kom. Igen samme dag A.B.A.
alarm Hoptrup Efterskole.
8. maj Hejsager Næsvej 115 i Hejsager. Det var en gammel bil, der
brændte. 19. maj. Havvejen 71
Ehlershjemmet A.B.A. alarm. Vi er
også ramt af corona med ikke atmå holde brandøvelser, men skulle gerne i gang hurtigst mulig. Ellers er der ikke sket noget. Vi måtte aflyse vores genforeningsfest
torsdag d. 18. juni sammen med
foreningerne med optog gennem
byen. Det var alt fra Mikki, alle
ønskes en god sommer.

MIKKI 70 ÅR
STORT TIL LYKKE, MIKKI

Da vores morfar-farfar bliver 70 år
den 24. juni, ønsker vi dig til lykke
med fødselsdagen. Vi vil gerne fejre
dig på dagen selv i disse coronatider.
Derfor holder vi et lille åbent hus for
dig fra kl. 13.00 med en enkelt fadøl.
Du er stadig meget på farten; men vi
håber, du er hjemme senest kl. 12.00
den 24. juni.
DU ER DEN BEDSTE
Knus fra børn, børnebørn og din
kone.

NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN
OG PENSIONISTFORENINGEN
Alle arrangementer er kl. 14.00 på
Lillegård nr. 7.
Kaffe ved samtlige møder er 20 kr.
Ak ja, klokken slår, og tiden går, som
man siger, og dog ved vi i bestyrelsen
ikke, hvornår vi igen kan mødes på
Lillegården på grund af coronakrisen.
For så længe, der skal holdes 1-2
meters afstand, kan vi ikke begynde
på grund af pladsmangel. Håber, at I
forstår alvoren i situationen. Og
håber, at I trods alt får en god
sommer.
På gensyn.
Hilsen fra bestyrelsen.

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: 18. 08. kl. 12.00. (Næste igen 29.09 .)
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

Nyt fra Krudtuglerne Diernæs, 0-3 års Privat Pasningsordning.
Fejring af ”De Private Pasningsordningers Dag.”
Vi havde valgt at fejre dagen med temaet
indianere, hvor der blev brugt en hel uge med
forberedelser og fordybelse.
Der blev lavet dragter, som børnene dekorerede,
bælter med træperler og pandebånd med fjer.
Vi fik mange lærerige snakke om, hvad en
indianer er og hvad de laver. Vi fik sat tipi op,
lavet mad på bål, snittede rytmepinde og
børnene blev malet i ansigtet.
Temaet skabte mange læringsmuligheder, hvor
motorikken, rytmikken, sanserne, samarbejdet og
meget andet blev udfordret, samtidig med at vi
havde en dejlig uge i det fri.
Der blev lært nye sange, spillet på trommer og vores
hjemmelavede rytmepinde blev brugt flittigt.

Ugen hænger desuden godt sammen med vores
hverdag som ”Grønne Spirer” og at vi her i Coronatiden er flyttet udendørs hovedparten af tiden.

Udelivet:
Selv om vi efter genåbningen har en del retningslinjer, som vi skal følge, er det vigtigt, at børnene mærker
det så lidt som muligt, så deres dag stadig bygges op omkring spændende udendørsaktiviteter, leg og
medbestemmelse. Det fungerer heldigvis godt og vi nyder det gode vejr.

Søde indianere.
Vi er allerede i gang med næste projekt, hvor vi har været ved bækken for at fange haletudser. Nu gælder
vi os til at opleve deres udvikling, hvorefter de skal sættes tilbage, når de har forvandlet sig til frøer. Det
er lærerigt for børnene, at de kan følge dem dag for dag.
Haletudsetur ved bækken.

DE STØTTER KONTAKTEN
2 DOIT.DK V. MICHAEL " Vi GØR NOGET VED IT"
HOPTRUP
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
FREIs GARAGE – SECONDHAND MC BEKLÆDNING, SØGÅRD ALLE 21
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 0-3ÅRS PRIVAT PASNINGSORDNING
L. L. RENGØRING, ØSTERGÅRDSMØLLE 4 v. LINDA LAASHOLDT
MALERFORR. v/HENRY SCHULTZ, MARSTRUP
MARIANNES KLIPPESTUE, KÆRSMINDEVEJ 16 A
MARSTRUP BEBOERFORENING
MARSTRUP FODPLEJE og WELLNESS, KNOKBJERG 11, MARSTRUP
MARSTRUP VANDVÆRK v/Formand KARSTEN B. MADSEN
PAMHULE JAGT OG FISKERI, PAMHULEVEJ 67
VENBJERGBÆR v. PETER OG KIRSTEN HEISSEL
PETER HEJSELS AUTOVÆRKSTED
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

