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GOD SANKT HANS FEST
OG (fortsat)
GOD SOMMER

Solen har buldret igennem i store dele og maj måned. Ingen kan huske en lignende periode. Alligevel er det først rigtig sommer med sommersolhvervet efterfulgt af Sankt Hans fester. I sognet har vi meldinger om Sankt Hans fester
ved Slivsøen og i Borgerhaven.
Med dette nummer af Kontakten slutter ottende sæson uden for skoleregi. Vi
kommer tilbage med en ny sæson umiddelbart efter sommerferien med første
deadline den 14. august.
Kontakten ønsker alle læsere og bagsideannoncører en

GOD SOMMER
(Find også Kontakten på Facebook under ”kontakten”)

ATTER BØRN PÅ MARSTRUP SKOLE
Kære læsere af
”Kontakten”.
Som nogle af jer måske allerede har hørt
eller læst i avisen, så
kommer der igen liv
i Marstrup Skoles
bygninger, og endnu
engang er det Haderslev Kommunes
specialskole, Louiseskolen, der flytter
ind - sidst hed vi
Skolen ved Stadion.
Vi har fået rigtig
mange nye elever,
og har derfor aktuelt
pladsproblemer.

En gruppe af udskolingselever og -lærere fra Louiseskolens
autismeafdeling på første forbesøg på Marstrup Skole i maj.

Der vil fra 13. august 2018 være omkring 30 af vores 179 elever, der skal gå i
skole i Marstrup.
Vi forventer at skulle blive i Marstrup i mindst 1 år. De elever fra Louiseskolen,
som skal til Marstrup, er fra vores afdeling for elever med asperger og autisme.
Med eleverne følger 10 personaler.
Vores elever bliver stort set alle kørt til og fra skole med busser. Haderslev Rutebilselskab kører i dag vores elever til Louisevej og til Vonsbæk, og fra d.
13.8.18 altså også til Marstrup. Vores skoledage er fra kl. 8.15 – 14.45.
Vi glæder os rigtig meget over, at vi igen kan få lov at være på Marstrup Skole.
Både børn og voksne var meget glade for Marstrup for 4 år siden.
I er meget velkomne til at besøge os på skolen, bare det sker efter aftale, så vores elever kan være forberedte på, at der kommer gæster. Vi er på alle måder
interesseret i et godt naboskab.
Hvis der er noget, som I undrer jer over vedr. vores skoleform, vil vi bede jer
kontakte skoleleder Tine C. Poulsen på 2121 6381, eller afdelingsleder Bjarne
Boytang på 2979 7248.
De bedste sommerhilsner
Bjarne Boytang
Tine C. Poulsen
Afdelngsleder
Skoleleder

Sankt Hans arrangement
23. juni 2018 Kl. 19.00
Hoptrup Bypark
Vi fortsætter traditionen med at
afvikle Sankt Hans med båltænding, sang og hygge.

Program.
Kl. 19.00:
Formanden siger velkommen og giver
kort orientering fra Borgerforeningen.
Tid til hygge og snak.
Der bliver mulighed for at købe Kaffe, Øl, Vand
- og lækre grillpølser med brød, hvis vejrguderne er med os
Kl. 20.00 tænder Spejderne bålet.
Båltale v/ Johannes Norgaard Mortensen
Vi synger en sang
Vi glæder os til at se jer
Bestyrelsen v/Formand Henning Nørgaard, mobil: 40965628
-

DET SKER
13.06.
14.06.
16.06.
16.06.
17.06.
21.06.
23.06.
23.06.
26.06.
14.08.
25.09.
06.11.

Juni
Pensionistforeningen: Grillfest
Byfestplanlægning Marstrup Skole kl.- 19.30
Tur til Damgård Mølle med lokalhistorisk forening kl. 19.00
VM fodbold på storskærm: DK – Peru kl. 18.00
Arbejdsdag Lysmosen kl. 10.00
VM fodbold på storskærm: DK – Australien kl. 14.00
Sankt Hans Fest i Borgerhaven
Sankt Hans Fest ved Slivsøen kl. 19.00
VM fodbold på storskærm: DK – Frankrig kl. 16.00
August
Deadline Kontakten
September
Deadline Kontakten
November
Deadline Kontakten

Sommerhilsen fra Fællesskolen
Kære læsere
Med sidste udgave af
Kontakten - inden skolens
sommerferielukning – vil
vi gerne sende alle i skoledistriktet en stor sommerhilsen og takke for et
fantastisk dejligt samar-

bejde.
Skolen er sommerferielukket fra
den 03.07 frem til den 13.08,
hvor eleverne igen starter i skosk
len.
Kontoret åbner igen den 06.08.
SFO åbner allerede den 30.07.
Så blev Tarzanbanen godkendt
og indviet med alt, hvad der høh
rer sig til. Der blev holdt tale,
elevrådsformanden klippede
snoren og til slut, var der lidt
godt til ganen.
Legepladsen har også fået en
vandbane som ligger i forbindelse med sandkassen. Her er der åbnet op for leg
og læring med vand i undervisning og i SFO.
I foråret kom kommunes folk og malede skolegården op med Leg på Streg. En
del af personalet har lige været på kursus i Leg på Streg, så nu er der lagt op til
mange spændende og sjove måder at lære på i skolegården.
Nu venter vi spændt på, at bålhytten bliver færdig. Og det bliver den, inden vi
går på sommerferie. Bålhytten
lhytten skaber mulighed for aktiviteter som dolkekursus,
bål og historiefortælling, selvom det regner.

Vi har i dette skoleår prioriteret at investere i udearealerne og i skolegården
med fokus på, at gøre det til et mere spændende og indbydende læringsmiljø.
Skolens udearealer bruges ikke kun til leg i frikvarterne og i SFO, men i høj grad
også i natur og teknologi, bevægelse, idræt, matematik, tysk, dansk, engelsk, og
billedkunst.
Efter sommerferien vil vi arbejde på at få uderummet under halvtaget indrettet,
så det bliver mere hyggeligt, anvendeligt og spændende at være i.
I Haderslev kommune modtager vi ikke ret mange nye flygtningebørn.
Derfor er der lavet en ny politisk beslutning. Beslutningen betyder, at der kun er
1 skole i kommunen, som fortsætter med modtageklasser.
Alle skoler får til gengæld nogle midler, så skolerne kan støtte tosprogselever og
hjælpe dem videre i deres sprogudvikling.
Vi glæder os over, at mange tosprogselever fortsætter i vores skole.
Vi har desuden på det seneste indskrevet flere elever, som er flyttet til vores
skoledistrikt, det er glædeligt, og det er med til at fastholde elevtallet, til trods
for at kun 14 elever starter i kommende 0. kl.
Tirsdag den 7.08 er der kursus for 45 medarbejdere her på skolen. Sdr. Otting
skole, Buegade sender 25 medarbejdere og vi har 20 deltagere, som har fundet
og prioriteret et spændende kursus, der skal støtte medarbejdere i planlægning
og gennemførelse af undervisningen. Kurset hedder ”Ugeskemarevolutionen”.
Mange varme sommerhilsner til alle.
Venlig hilsen
Alle medarbejdere Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup
-

HUSK!

HUSK!

Hoptrup Sogns Lokalhistoriske Forening arrangerer
et besøg på Damgård Mølle og
Traktormuseum, Foldingbrovej 6, 6230 Rødekro,
torsdag den 14. juni kl. 19.00

Endelig sommer med masser af sol og varme, hvilket gør
udendørsaktiviteterne endnu mere attraktive.
Foreningens udendørsaktiviteter – FODBOLD, LØB,
KAJAK & MTB er kommet rigtig godt i gang. Husk selvom du ikke er kommet med fra starten er der
stadigvæk plads til dig – se mere om vores aktiviteter på
www.hmif.dk og bliv en del af et fantastisk fællesskab.
At et fællesskab hurtigt kan opstå, kunne mærkes til den afsluttende træning
og efterfølgende frokost hos Idræt for Seniorer. Siden januar har vores
Seniorer været aktive hver torsdag. Igennem træningen og 3. halvleg i
cafeteriaet, er der opstået et fantas
fantastisk
tisk fællesskab. Der var en rigtig god
opbakning til den afsluttende frokost, hvor snakken gik lystigt henover en
sildemad og en snaps. Tak til jer alle, for at være med til at skabe et nyt
fællesskab i HMIF.
Fællesskabsfølelsen er helt unik og en vigtig del af HMIF. Vi arbejder hele
tiden på, at idrætten skal kunne dyrkes for få penge, uden at gå på
kompromis med kvaliteten. Dette kan kun lade sig gøre, fordi vi i fællesskab
tjener nogle ekstra penge til foreningen - serveringsjobs hos Sønderjyske
forsikring
ing og nu inden længe som hjælpere til Kløften Festival.
Til dette års kløften Festival skal HMIF bruge ca. 110 hjælpere. Der er
stadigvæk nogle huller i vores vagtplan, så har du ikke købt din Kløften billet
endnu, har du her mulighed for helt gratis at komme til Kløften Festival. 1
vagt (10 timer) udløser en 33-dags billet – du kan tilmelde dig hos Søren
Knudsen - mail: knudsenmarstrup@mail.dk
knudsenmarstrup@mail.dk. Ud over den gratis billet til
hjælperne, tjener foreningen gode p
penge,
enge, som er med til at gøre det hele lidt
sjovere og bedre i HMIF.
I HMIF værner vi selvfølgelig også om vores medlemmer. Vi har derfor
opdateret vores privatlivspolitik iht. persondataforordningsgravene fra EU.
Den opdaterede privatlivspolitik er sendt ud til alle vores medlemmer. Inden
længe vil vores privatlivspolitik også være tilgængelig på
vores hjemmeside, så du også som nyt medlem kan se,
hvordan vi behandler og opbevare dine oplysninger.
Håber, at I alle må få en fantastisk sommer, hvor både
krop og sjæl vil blive ladet op med masser af ny energi.
Karin Sand Hansen
Formand – Hoptrup Marstrup IF
Tlf. 26 79 50 73 /mail karinsandhansen@live.dk

KIRKEKONTAKT
HOPTRUP SOGN

JUNI – JULI - AUGUST
Lørdag den 16. juni kl. 18.00 FODBOLDLANDSKAMP I KONFIRMANDSTUEN
Se omtale nedenfor.
Søndag den 17. juni kl. 10.30, 3. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Torsdag den 21. juni kl. 14.00 Fodboldlandskamp i konfirmandstuen.
Se omtale nedenfor.
Søndag den 24. juni kl. 10.30, 4. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Efter gudstjenesten bydes på kaffe, te, sodavand, og der vil være tilmelding
til næste skoleårs konfirmandundervisning.
Tirsdag den 26. juni kl. 16.00 Fodboldlandskamp i konfirmandstuen.
Se omtale nedenfor.
Onsdag den 27. juni kl. 9.00 Staudeklub. Se omtale nedenfor.
Søndag den 1. juli kl. 10.30, 5. søndag efter trinitatis
Klavergudstjeneste ved Poul Martin Langdahl. Bent-Ole Østerby på klaver
Søndag den 8. juli kl. 10.30, 6. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Søndag den 15. juli kl. 9.00, 7. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste ved Jørgen Kappel Hansen.
Søndag den 22. juli, 8. søndag efter trinitatis:
Der er ingen gudstjeneste på Haderslev Næs. Vi henviser til gudstjeneste i
Gl. Haderslev Kirke kl. 10.00 ved Jakob Dam Knudsen.

Søndag den 29. juli, 9. søndag efter trinitatis: Grarup Kirke kl. 10.30
Der er ingen gudtjeneste i Hoptrup Kirke. Vi henviser til Grarup Kirke hvor
der er gudstjeneste kl. 10.30 ved domprovst Torben Hjul Andersen.
Søndag den 5. august kl. 10.30, 10. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
Søndag den 12. august, 11. søndag efter trinitatis
Der er ingen gudtjeneste i Hoptrup Kirke. Vi henviser til friluftsgudstjenesten
ved Lars-Peter Melchiorsen ved Kelstrup Strand kl. 14.00.
Søndag den 19. august kl. 19.00, 12. søndag efter trinitatis
Klavergudstjeneste ved Lars-Peter Melchiorsen
Søndag den 26. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Poul Martin Langdahl.
For at få ferieplanen til at gå op på Haderslev Næs, har det desværre været
nødvendigt at planlægge søndage uden gudstjenester i juli og august
måned. På de søndage henviser vi gudstjenesten i vores nabokirker.
I Halk-Grarup og Vilstrup Pastorat planlægges desuden ferieandagter på
hverdage midt i ugen, det er:
Onsdag den 4. juli kl. 19.00 i Grarup Kirke.
Onsdag den 11. juli kl. 19.00 i Halk Kirke.
Onsdag den 8. august kl. 19.00 i Vilstrup Kirke.
Alle er velkommen!
_________________

STAUDEKLUB
Staudeklubben mødes ved staudebedet onsdag den 27. juni kl. 9.00
Vi ser efter liv i blomsterne. Bagefter drikker vi en kop kaffe,
inde eller ude, alt efter de vejrlige forhold.
_________________

Kirkehusets Læsecafé
Vi holder sommerferie indtil mandag den 3. september.
Sommerafslutningen bliver til et foredrag på Harmonien, hvor Daniel Rye
fortæller om sin tid i IS fangenskab.
Læsecaféen har læst bogen "Ser du månen Daniel" af Puk Damsgård.

VOKSENKOR VED HOPTRUP KIRKE
En ny sæson banker på med voksenkor i Hoptrup Kirke.
Her er overblikket:
Øve til Høstgudstjeneste:
Onsdag d. 5. september kl. 17.-18 og onsdag den 12. september kl. 17-18.
Søndag den 16. september klokken 10.30, vi mødes en time før: kl. 9.30.
Juleøvning:
Onsdagene den 24. oktober, den 31. oktober, den 7. november, den 14.
november og den 21. november. Alle onsdage øves kl. 19-21.
JULEKONCERT I ØSBY KIRKE søndag den 25. november klokken 19
Og en ekstra ’øver’ onsdag den 28. november til De 9 Læsninger, som er 1.
søndag i advent klokken 10.30, hvor vi mødes en time før til opvarmning.
? Har du spørgsmål, så kontakt organist Lone Skovgaard på 30484376
Eller @: skovgaard.p@gmail.com
_________________

FODBOLD LANDSKAMPE på storskærm.
Det er festligt at se fodbold sammen og meget gerne på en stor skærm,
nu når vi ikke alle kan tage med til Rusland for at heppe på drengene.
Det er vanskeligt, at vurdere hvor mange der vil være med til at
se bold på storskærm, derfor planlægger vi i første omgang bold på
storskærmen i konfirmandstuen. Hvis vi bliver for mange til det lokale,
rykker vi hurtigt over i Kirkehuset.
Medbring selv det, du vil drikke, spise, hygge dig med under kampen!
Første kamp er lørdag den 16. juni kl. 18 i konfirmandstuen.
Dernæst er det:
torsdag den 21. juni kl. 14.00
og tirsdag den 26. juni kl. 16.00.
Derefter vil vi vurdere om der bliver
stemning for at mødes til flere kampe.
Det håber vi selvfølgelig!
Blandt andet sammen med ham her:
Christian Eriksen…
Tilmeld dig en sms service hos Poul Martin, så får du besked om hvornår
næste kamp vises på storskærm. (SMS 51168656).

ÅBENT HUS I PRÆSTEGÅRDEN
I anledning af vores sølvbryllup
indbyder vi til åbent hus i præstegården:
Lørdag den 11. august kl. 10-12
er alle velkommen til brunch!
Annette og Poul Martin
_________________

SIDEN SIDST:
Døbte:

Aksel Langballe Kirk, Marstrup Bygade 128, Marstrup
Buster Bille Jakobsen, Diernæsvej 11A, Hoptrup

Viede:

Charlotte Madsen og Kenneth Ethelberg Pedersen. Fredericia.

Begravede: Peter Christian Schmidt Lund, Marstrup.
Anne Marie Juhl, Sønderballe.
Lars Johansen, Hoptrup.
_________________

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:
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

@: skovgaard.p@gmail.com

@: hoptrupkirke@mail.dk

@: PMLA@KM.DK

Invitation til Børnekor i Hoptrup
I august begynder et nyt
BØRNE_KIRKEKOR i Hoptrup.
Vi vil øve i Kirkehuset hver
torsdag fra klokken 16-17.15
Første gang torsdag den 30. august.
Børn, der går i 3.-6. klasse kan deltage og
der er ikke optagelsesprøve.
Du skal bare have lyst til at synge sammen med andre.
Vi kommer til at synge alle slags sange, og vi skal også være med ved gudstjenester i Kirken. Når man synger til gudstjeneste får man løn for det.
Vi vil også synge en musical om Noa og hans ark.
Så hvis du er glad for at synge og kunne tænke dig at være sammen med andre,
der er sangglade, så kan du melde dig til at komme med.
Det hele kommer til at begynde med en korlørdag den 25. august fra klokken
10-14, hvor vi vil synge sammen, lave aktiviteter og spise frokost sammen. Og så
slutter vi af med at synge et par sange for jeres forældre klokken 13.45.
Hvis du kunne tænke dig at synge i koret, så skal du melde dig til hos mig senest
mandag den 20. august. Du kan også bare melde dig til korlørdagen, hvis du lige
vil finde ud af, om koret er noget for dig, ligesom de første tre torsdage også er
prøvetid.
Tilmelding:
Man melder sig til ved at skrive til mig enten på mail: skovgaard.p@gmail.com
eller ved at ringe eller skrive en sms på 30484376.
Skriv navn og adresse og hvilken klasse du går i.
Mange varme korhilsner fra
Lone Skovgaard
GANGELUDO

3. klasse fra Fællesskolen har trænet den lille tabel ved at spille gangeludo. Alle havde det sjovt; men to skilte sig ud
som vindere, nemlig:
Maja Marie
og
Lea

Hvem husker ikke den gamle reklame, hvor en politibetjent holder trafikken tilbage for at hjælpe en andefamilie over gaden i København. Birthe Sandholdt var
på en lignende mission for nylig, da en gåsefamilie

kom fra Hoptrup Enge til skolestien for senere at krydse Hovedgaden. Familien
kommer lykkeligt over og videre til Slivsøen, skulle vi hilse og sige.

NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN OG
PENSIONISTFORENINGEN.
Onsdag den 6.maj var Pensionistforeningen og Onsdagsklubben
på udflugt til Søby Brunkulslejer.
Her fik vi en god vejledning og
forklaring på, hvor hårdt det har
været for arbejderne. Og vejret
var helt perfekt.
Nu holder bestyrelsen sommerferie og ønsker alle en god sommer.
På gensyn den 22. august, hvor vi
igen starter med lottospil.
Hilsen, 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: 14.08.. kl.
12.00. (Næste igen 25.09.)
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.

MIKKIS SPALTE

I brandværnet har vi været af sted 8
gange. 21. april Sønderballe Hoved,
brand i lade. 23. april ass. til Falck
Kløvervej 40, ikke i indsats. 3. maj
motorvej E-45, ild i bremser på lastvognstrailer. 10. maj Oksbølvej 14
(Torben Clausen) ass. til Moltrup
brandværn. 15. maj redning af pige
på jet ski. Blev reddet af privat på
redningsbåden fra Åbenrå. 21. maj
Hajstrupgade 70 Øsby, ass. til Falck,
ikke indsat. 23. maj motorvej E-45,
forurening efter uheld, 2 lastvogne
og 2 personbiler. 2. juni Grønkær
Højvej 11. Kelstrup Strand, ild i lille
gasgril.
Nu er vi gået i gang med af få garagen på brandstationen renoveret,
væggene og gulvet bliver som nyt
ifølge Frits. Derfor er brandbilerne
uden for. Det skulle gerne være færdigt til august; for i august har Calle
Kongsted 80 års fødselsdag. Datoen
er d. 12. august, hvor han vil give lidt
til ganen og halsen til venner og bekendte og os brandmænd med påhæng.
Vi, Lille Jensen og jeg, har lige haft

kobber- og sølvbryllup, mig med
kobber og Lille Jensen sølvbryllup,
da jeg er meget hjemmefra. Der skal
lyde en tak til alle, der gjorde dagen
til en uforglemmelig dag, med morgensang i strålende vejr og morgen
kaffe på Lillegården. Der blev pænt
vejr over middag. Jeg ønsker alle en
rigtig god og tør sommer.
Hilsen Mikki.

DEADLINE 2018/19
Kontakten er klar til en ny sæson
med flg. deadlines:
2018: 14.8. - 25.9. - 6.11 - 11.12.
2019: 22.1. - 26.2. - 2.4. - 11.6.
Som altid kl. 12 middag.
God sommer til alle.

MARSTRUP BEBOERFORENING
Bestyrelsen.

Bestyrelsen i Marstrup Beboerforening ser således ud efter generalforsamlingen i marts
måned:
Formand: Jens Nybo Nielsen, Næstformand: Bente D. Nielsen
Kasserer: Randi Hejnfelt, Sekretær: Louise D. Hinrichsen
Medlem: Henrik Gude Sørensen
Sørensen, Medlem: Elisabeth Knudsen
Medlem: Mette Olesen, Suppleant: Jørgen Hejnfelt
Suppleant: Christoffer Fuglbjerg
Bilagskontrollant: Eigil Foged, Bilagskontrollant: Annette Outzen
Bilagskontrollantsuppleant: Pernille Pedersen

Sanktt Hans i Borgerhaven.

Igen i år vil vi gerne invitere alle borgere i Marstrup og o
omegn til en hyggelig Sankt Hans aften i Borgerhaven. Det sker
lørdag den
23/6 2017. Vi
stiller os klar
med salg af
borgerplatte,
platte, grillpølser, øl, vand, sodavand,
juice og slik fra kl. 18.00 til gode priser og ikke
mindst godt selskab. Bålet bliver tændt kl.
19.00, og selvfølgelig har vi en heks som vil
flyve til Bloksbjerg. I år vil der som noget nyt
være bålfade, så medbring snobrødsdej/pinde
til familien😊.. Der vil også være
v
mulighed for
at lave popcorn. Så kom 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.

Byfestplanlægningsmøde.

Torsdag den 14/6 kl. 19.30 på skolen holder vi planlægningsmøde omkring byfesten, hvor
alle der har forslag/idéer til en aktivitet er inviteret til at komme. Kan du ikke den dag, så
må der meget gerne skrives en besked til Randi på 60 13 34 51 eller Louise på 61 24 04 70.
Vi håber at se nogle stykker,
r, så vi igen i år kan få en rigtig god byfest.

Arbejdsdag på legepladsen på Lysmosen.

Søndag den 17/6 kl. 10 vil der blive arbejdet videre på legepladsen på Lysmosen. Vi håber
der er nogle som vil og kan hjælpe denne dag, så vi kan blive færdige med den
den. Vi er selvfølgelig vært med lidt at spise og drikke til dem som kommer og hjælper.

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
Nøgleudlevering: Birthe Sandholdt, Lillegård 5
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
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 HJEMMESIDE: WWW.MARSTRUP.INFO
FÆLLESSKOLEN: www.faellesskolen.dk - MARSTRUP VANDVÆRK: www.marstrup-vandvaerk.dk

