kontakten
NUMMER 3 NOVEMBER 2019
EFTERÅR – REGN
SKOLERNES MOTIONSDAG

Vi er i slutningen af et efterår med regn, regn og atter regn. Men intet efterår
uden Skolernes Motionsløb. Traditionen tro løb eleverne fra Fællesskolen rundt
i vor smukke natur den sidste dag før efterårsferien. Her er det Isabella og Ramla.
Så har der været borgerbudgettering, og her kan vi på Kontakten glæde os over
et tilskud på 15.000 kr. Midler, der giver ro om udgivelsen. Læs mere om borgerbudgettering og meget mere inde i bladet.

Stor opbakning til borgerbudgettering.
Det var dejligt
ejligt at være med til at afholde et
arrangement, når der var så stor
opbakning. Der var rigtig mange forslag, og
det er et udtryk for, at der er mennesker i
vores lokalområde, der gerne vil bidrage
med nye tiltag. Det er meget positivt.
Desværre kan alle projekter ikke tilgodeses
- det er spillets regler.. Men ttak for de
mange forslag!
Efter afsløringen af afstemning
afstemningen var der en god snak om måden, hvorpå
afstemningen foregår, og om der er en anden måde at vælge projekterne på. Det
blev hurtigt tydeligt, at det ikke er så enkelt. Det er ifølge reglerne den forening,
forening der
står for Borgerbudgettering,, der bestemmer, hvordan afstemningen skal foregå,
foregå så
derfor er det op til Borgerforeningen
oreningen at beslutte fremadrettet.
Vi aftalte, at Borgerforeningen
eningen skal have en sta
status på projekter d. 1. april 2020,
2020 hvis
de ikke er afsluttede endnu. Hvis det viser sig
sig, at et projekt ikke kan gennemføres i
2020, overføres beløbet til de
det projekt, der står næstefter i forhold til antal
stemmer, der er afgivet. Begrundelsen for at få en status 1. april er, at det skal være
muligt at afslutte projektet i 2020, også for dem som evt. først får bevilliget penge
efter status 1. april.
Vi aftalte også, at vi, når
år der forhåbentlig igen indkalde
indkaldes til borgerbudgettering,
borgerbudgettering vil
bede de forskellige tovholdere om at fortælle kort om
om, hvordan det er gået med
deres projekt.
Udbetaling af pengene sker når Haderslev Kommune har godkendt forslagene. Det
forventes at være klar
ar i løbet af uge 47.
Borgerforeningen for Hoptrup og omegn.
Kirsten Hejsel og Henning Nørgaard

Toiletbygning ved Slivsø
Landdistriktsudvalget har bevilliget 49.000 kr. til reparation
af toiletbygningen ved Krolfbanen. Måske venter vi til
foråret med at gennemføre det.

Tomme boliger på Ottanggårdvej.
Som de fleste har erfaret, er der ikke stor efterspørgsel efter at bo i HAB´s boliger på
Ottanggårdvej. HAB og Haderslev kommune har henvendt sig til Borgerforeningen.
De vil gerne finde ud af, hvad der skal ændres, for at gør boligerne mere attraktive.
Du er meget velkommen til at komme med idéer og forslag. Send dem gerne til
Borgerforeningen.

Hærværk på madpakkehus m.m.
Vores madpakkehus var sat fint i stand, og alle var glade for det. Men alligevel er der
nogen, der har ødelagt nogle af vinduerne. Jeg bliver både vred og ærgerlig over
det. Jeg lavede en skriftlig anmeldelse til politiet allerede søndag formiddag, straks
efter jeg med egne øjne havde besigtiget hærværket. Politiet har efterfølgende
henvendt sig til mig og andre i byen for at få flere oplysninger. Der har desuden
være kontakt med SSP. Vi har deltaget i et møde med en SSP-konsulent.
Jeg vil endnu en gang opfordre til, at vi hjælper hinanden med at passe på de
fælles faciliteter, vi har. Der er nogen, der lægger et stort arbejde i at renholde,
vedligeholde og reparere tingene. Det er ikke sjovt, hvis det bliver ødelagt og svinet
til.

Genforeningsstenen.
Som nævnt tidligere har vi tilladelse til at flytte stenen.
Fundamentet mangler at blive lavet. Det er en mindre udgravning
og derefter opfyldning med stabilgrus, som skal stampes. Når det
er klar, kan stenen blive flyttet. Derudover skal vi også have flyttet
flagstangen. Så det ville være fint, hvis der var et par stykker, der
kunne hjælpe. Vi har bedt nogle borgere fra forskellige
generationer om at lave en lille tekst, som skal gemmens i en
tidskapsel under stenen på den nye placering på Ottanggårdvej.
Borgerforeningen v.
Henning Nørgaard

Tak til alle jer, der bakkede op omkring fredagens
Åbenhal arrangement. Det er en fornøjelse for os
os, der
stabler arrangementet på benene, når hallen fyldes
med glade børn, forældre og bedste forældre. Godt
100 var forbi Marstrup hallen, hvor der blev brugt tid
på både leg, sport og socialt samvær.
Når sport og socialt samvær forenes er der grobund
for, at noget fantastisk kan opbygges. Vores MTB
MTB-afdeling
afdeling har netop med disse
ingredienser skabt en helt igennem unik afdeling, der bare vokser og vok
vokser.
Afdelingen er blevet nomineret til Årets Cykelklub i Danmark. Nomineringerne er
udvalgt af et stærkt ekspertpanel bestående af: Dan Frost og Henrik Liniger (DR
Sporten), Søren Reedtz, Jørgen Leth, Michael Stærke og Rolf Sørensen (TV2), Henrik
Elmgreen,, Bo Hamburger og Jakob Piil (Cykelekspert), Kenneth Møller Kristensen og
Michael Sandstød (6-dagesløbet),
dagesløbet), Jesper Johannesen (Feltet.dk), Tino Thorsøe (CEC
Event) og Mads Bødker (Landstræner MTB).
Når men læser navnene på dem, der har været med til at nominere
inere HMIF-MTB,
HMIF
er
der allerede nu grund til at vores MTB-afdeling kan være stolte. Om de får prisen, er
noget du kan være med til at bestemme, da det er den forening med flest Folkestemmer der løber med prisen. Har du ikke afgivet din stemme endnu, så er det med
at få det gjort. Du kan stemme frem til onsdag den 13. november klokken 12.00.
Afstemningen sker på følgende side: www.feltet.dk/awards Om prisen går til HMIFHMIF
MTB, bliver afsløret til Awards festen i Ballerup fredag den 115.november
5.november – vi krydser
fingre og venter med spænding.
Spændingen stiger også med hensyn til vores Mortionshus
Mortionshus.. I uge 46 bliver
maskinerne leveret og i uge 47 bliver den eksisterende alarm lavet om, til et
chipadgangssystem til bruger af Motionshuset. Da
Dato
to for indvielsen
indvielse af Motionshuset
kommer snart. Indvielsen vil blive offentliggjort på div. Facebook sider og vores
hjemmeside.. Vi glæder os rigtig meget til at få gang i HMIF
HMIF-fitness og håber
selvfølgelig, at I vil blive flittige bruger af huset.
Tak, til alle jer, der har været med til at klargøre lokalerne, uden jer var vi ikke
kommet så langt. Stor
tor tak til Byggebjerg Beton fra Agerskov, der har sponsoreret
sponsorere
materialer til en ny udendørstrappe & til Henriksen-Byg, der har sponsoreret
bordplade og køkkenelementer
ementer.
Hold jer opdateret om, hvad der sker i HMIF, ved at tjekke vores hjemmeside
www.hmif.dk eller synes godt om vores Facebook side.
Med venlig hilsen
Formand for HMIF
Karin Sand Hansen
Tlf. 26795073/mail. karinsandhansen@live.dk

FUGLEKVIDDERFEST
FUGLEKVIDDERFEST
Billetterne ligger klar!
God ide som adventsgave eller julegave!
Pris inden nytår 275,Pris efter nytår 325,Kom til TROPENAT i vinterkulden - god mad, stand-up, dans til stort live-band,
kolde øl og drinks i baren.
Bestil bord til dig og dine venner.
Gå ikke glip af en festlig aften!!!
Billetterne kan blandt andet købes ved:
Elisabeth Holst Knudsen - Ejner Brandt Hansen - Pernille Pedersen
Bente Sejersbøl - Søren Knudsen - Randi Sohl Hejnfelt - Henrik Gude Sørensen
Kirsten Jelling - Marstrup Købmand - SPAR Hoptrup - Hans Uwe Schulz
Irene Pedersen - Aase Lykkeskov Bosak - Helle Wolf - Pia Faaborg
Kirsten Heissel - Henrik Holm
-

Bedsteforældredag i SFO
Hvornår er ting en tradition?
Hvis det er efter 5 gange, så synes vi i SFOen, at vi har fået skabt en
juletradition med vores bedsteforældre-arrangement i december måned. Alle
SFO-børn må invitere bedsteforældre, en god ven eller naboen til et par
hyggelige timer i julehyggens tegn. Børnene laver sammen med deres gæster
en juledekoration. Vi sørger for, at der er masse af forskellig pynt til
juledekorationerne, og netop her i valget af pynt kommer forskellen mellem
børn og voksne virkelig til udtryk. Vi har altid naturligt pynt, grankogler, bær
m.m., men børnene er vilde med alt som glimter, så med årene er vi blevet
gode til at skaffe pynt, som virkelig spiller op til glimmervals.
Eftermiddagen har også et nissecirkus på programmet. Her viser en gruppe
børn et lille teaterstykke, som de har øvet sig på i længe for alle gæsterne. Vi
slutter arrangementet af med at spise æbleskiver og hjemmebagte småkager,
ligesom vi selvfølgelig også synger nogle julesange sammen.
Vi glæder os til den 13. december, som er Lucia dag, men i SFO også er dagen,
hvor vi julehygger med bedsteforældre og gode venner

FEST
vidder FEST

DIERNÆS · HOPTRUP · MARSTRUP INVITERER TIL
DIERNÆS · HOPTRUP · MARSTRUP INVITERER TIL
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Fugle

STEN · STRAND · VAND

Fugle

I MARSTRUP HALLEN

Lørdag d. 18. marts kl. 18.30

LØRDAG DEN 29. FEBRUAR KL. 18.30

275,-

Éntre pr. person kr.
(min. 18 år)
CHRISTIAN
FUHLENDORFF
Inkl.
2 retters menu fra Agerskov Kro
Underholdning af:

Dørene åbnes kl. 17.30
Pris e

&

FLYERS

Spiller op til dans

fter

NYTÅR

325,-

Éntre pr. person kr. 250,- (min. 18 år)
FOUR TO
Inkl.
2
retters
menu
fra Søstjernen
THE FLOOR
OMAR
Underholdning af:

MAZOUK
Rå humor, varme
og medfølelse

RESERVER
RESERVERBORD
BORD

knudsenmarstrup@mail.dk
knudsenmarstrup@mail.dk
senest
d. d.
156februar
2020
senest
marts 2017

Dørene åbnes kl. 17.30

leverer top-danse-underholdning

NYT FRA FÆLLESSKOLEN
Kære læsere

Den digitale verden
Den nye kommunikationsplatform, AULA har nu erstattet Skoleintra, og er endelig i brug for skolens elever, forældre og personale. Vi skal alle øve os i anvende
AULA, og vi inviterer derfor alle forældre til et oplæg omkring anvendelse af AULA d. 25/11 kl. 16.15, så alle bliver fortrolige med det nye system.
Generelt byder den digitale verden på mange muligheder, men også udfordringer som alle brugere skal være opmærksomme på.
Vi inviterer derfor også skolens forældre til et fælles oplæg omkring temaet ”Digital dannelse” i samarbejde med ”Skole og forældre”. Vi vil gerne have fokus på,
at alle brugere, både børn og voksne, kan indgå i trygge og værdiskabende samspil med andre mennesker i den virtuelle verden.

Genforeningen 2020

Fællesskolen er d. 18. juni vært
for en genforeningsfest, hvor vi
som skole gerne vil danne
rammerne omkring fejringen af
den vigtige historiske begivenhed, Genforeningen.
Vi har bl.a. inviteret Skolens
elever og forældre, Haderslev
Museum, Lokalhistorisk Arkiv,
Hoptrup Efterskole, Hoptrup
Brandvæsen m.fl. Skolens elever vil naturligvis deltage i fejringen med forskellige praktisk/kreative indslag omkring
temaet ”Genforeningen” - dels
ud fra et historisk og et mere
nutidigt perspektiv. Begivenheden er tilmeldt ”Genforening
2020”, og er en del af et landsdækkende arrangement.
//genforeningen2020.dk.
Mads Bjørnsen

KIRKEKONTAKT
HOPTRUP SOGN
NOVEMBER – DECEMBER
Torsdag den 14. november kl. 18.30-20.30 Brætspilsaften i Kirkehuset
Søndag den 17. november kl. 19.00, 22. søndag efter trinitatis
Klaver- gudstjeneste ved Poul Martin Langdahl
Torsdag den 21. november kl. 18.00 Fællesspisning i Kirkehuset
Søndag den 24. november kl. 10.30, sidste søndag i kirkeåret
Højmesse ved Poul Martin Langdahl
Tirsdag den 26. november kl. 14-16: Næste-kaffe
Præsten byder på kaffe i Kirkehusets café, se omtale nedenfor.
Torsdag den 28. november kl. 17: Spaghetti gudstjeneste
Kort børnegudstjeneste med fortælling, sang, leg og bøn.
Bagefter spiser vi sammen. Voksne kr. 25,- børn gratis.
Tilmelding til spisning til: Poul Martin på SMS: 5116 8656.
Fredag den 29. november kl. 14.00 Kirkegårdsvandring
Søndag den 1. december kl. 10.30, 1. søndag i advent
Højmesse ved Poul Martin Langdahl
Tirsdag den 3. december kl. 12.00 Julefrokost for mænd… - og kvinder
Onsdag den 4. december kl. 19.00 Julekoncert

Søndag den 8. december kl. 10.30, 2. søndag i advent
Højmesse ved Poul Martin Langdahl
Søndag den 15. december, 3. søndag i advent
Ingen gudstjeneste i Hoptrup, vi henviser til Vilstrup Kirke, hvor der er
gudstjeneste kl. 10.30 ved Lars-Peter Melchiorsen.
Søndag den 22. december kl. 19.00, 4. søndag i advent
Klavergudstjeneste ved Poul Martin Langdahl.
_________________

KIRKENS KALENDER I ØVRIGT:
Ulvetimen og Juniorklub: Børneklubben Ulvetimen er for børn er fra 3-4 år
til man ikke har lyst mere. Ulvetimen mødes om torsdagen kl. 16-17.15 i
konfirmandstuen. Juniorklubben er for børn i 3. klasse og opefter.
Juniorklubben mødes også i konfirmandstuen, det er om onsdagen fra 1819.30. Den sidste onsdag i måneden er der ingen børne- og juniorklub, for
der er der fælles Spaghettigudstjeneste.
Læsecafé: Den første torsdag i måneden, kl. 19.00.
Strikkecafé: Den anden mandag i måneden, kl. 19.00.
Fællesspisning i Kirkehuset: Torsdag den 21. november kl. 18.00.
Børnekor og Babysalmesang: Holder pause indtil vi får en ny organist.
_________________

Julekoncert i Hoptrup Kirke
onsdag den 4. december kl. 19.00
Årets julekoncert er for anden gang med kirkens eget kor.
Hoptrup Kirkes eget kor vil give en julekoncert med kendte og ukendte
sange og salmer - danske og udenlandske. Koret ledes af kirkens organist
Lone Skovgaard. Koncerten er gratis og alle er velkomne.
Efter koncerten er alle velkomne til kaffe og kage i Kirkehuset. Pris 20 kr.

Farvel til Lone
Hoptrup Kirkes dygtige organist gennem 6 år har
desværre valgt og fået en fuldtidsstilling ved en
anden kirke pr. 1. december.
Derfor er vi kede af at skulle sige farvel til Lone
Skovgaard, som har glædet mange med sit flotte
orgelspil og sit store engagement ved sangaftener, babysalmesang og ikke mindst med
hendes evner som en meget dygtig korleder.
Vi beklager Lones valg, men ønsker hende alt det
bedste i det nye job.
Lones dygtige voksenkor synger til årets
julekoncert den 4. december. Efter koncerten er
alle velkommen til kaffe i Kirkehuset, hvor vi vil
tage afsked med Lone.
På menighedsrådets vegne/ formand Peter Heissel
_________________

Kirkegårdsvandring ved Hoptrup Kirke
Fredag den 29. november kl. 14.00
Vi vil gerne vise, hvor fin
kirkegården er med de
flotte grandækninger, der
lægges på gravstederne.
Kirkegårdspersonalet
inviterer derfor alle på
kirkegårdsvandring med
efterfølgende gløgg og
æbleskiver i Kirkehuset.
Hoptrup Menighedsråd

Brætspilsaften
i Kirkehuset
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 14. november 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 (+15 år).
Tilmelding ikke nødvendig. Børn er velkomne ifølge med voksne.
Mvh brætspilsudvalget Dorthe Godbersen og Joan Hejsel
Arr. Hoptrup Menighedsråd
_________________

Så er der igen

FÆLLESSPISNING

i Hoptrup Kirkehus

Torsdag den 21. november kl. 18-20

Alle er velkomne til et hyggeligt måltid. Af hensyn til madlavningen er
tilmelding nødvendig.
Der er desværre kun 100 pladser i Kirkehuset, derfor er tilmeldingen efter
”først-til-mølle-princippet”.
Tilmelding sker ved henvendelse til:
Else & Benny Clausen tlf.: 26295948 eller
Mona & Johan Kulmbach tlf.: 50520486
Har du brug for kørelejlighed, så husk at oplyse det ved tilmeldingen.
Priser: Voksne 50 kr. Der kan købes drikkevarer til.
Børn 0-3 år gratis. Børn 3-12 år 25 kr.
Tilmelding senest d. 16. november - gerne før.
Arr. Hoptrup Menighedsråd

Julefrokost - for mænd… - og kvinder
Tirsdag den 3. december kl. 12 holder vi julefrokost
i Kirkehuset. Vi vil gerne se både damer og herrer
denne dag, hvor vi vil julehygge og synge nogle
julesalmer. Pris denne gang er 75 kr.
Tilmelding hos Torben på tlf. 20405572 senest d. 1. december.
Hvis du kan hjælpe denne dag, kontakt da Torben.
_________________

Live - streamede foredrag i Hoptrup Kirkehus.
Naturvidenskabelige foredrag fra Århus Universitet vist på storskærmen i
Kirkehuset. Alle er velkommen. Gratis entré. Kaffe/te og kage 20 kr.
Tirsdag 12. november kl. 19
Titel: Hvordan is og vand dannede Danmark

Tirsdag 19. november kl. 19
Titel: Forædling af mennesket – før og nu

Tirsdag 26. november kl. 19
Titel: Luften vi indånder
Læs omtale af foredragene på hjemmesiden
www.hoptrupkirke.dk
De live-streamede foredrag fortsætter i 2020.

NÆSTE-KAFFE
Tirsdag den 26. november kl. 14-16
byder præsten, - Poul Martin ,
på næste-kaffe i Kirkehusets Café.
Her er alle velkommen til en god snak!
Næste Næste-kaffe er onsdag den 18. december
_________________

SAMVÆR I MARSTRUP
Mandag den 2. december kl. 10-12
Fælleshuset Kalmargårdvej i Marstrup
Der er langt fra Marstrup til Hoptrup Kirkehus, derfor
forsøger vi, ved hjælp af frivillige at arrangere noget i
Fælleshuset ved Pensionistboligerne ved Kalmargårdvej
i Marstrup. Den første mandag hver måned vil der være en lille
sammenkomst fra kl 10 til kl 12.
Vi vil drikke kaffe, synge, høre historier, foredrag
og snakke om, hvad der ligger os på sinde.
Første gang er mandag den 2. december kl 10,
hvor kirken er vært ved kaffe og æbleskiver.
Her vil vi sammen finde ud af, hvad vi kunne tænke
os at bruge disse formiddage til.
Vi mødes kl 10, og tag gerne din nabo eller bekendt med.
Der er ingen tilmelding. På glædeligt gensyn fra
Frivillige ved Hoptrup Kirke: Noomi Falbe Mortensen og Roberta Channell
På vegne af menighedsrådet.
_________________

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.

SÆT X i kalenderen:
Sogneaften i Kirkehuset
mandag den 10. februar kl. 19.
Mød journalist og forfatter
Anna Elisabeth Jessen
Mandag den 10. februar kl. 19.00 får vi i Kirkehuset besøg af
forfatter Anna Elisabeth Jessen (Lisbeth fra Hoptrup
Kirkeby).
Denne aften, på selve 100-årsdagen for
Afstemningsdagen, kommer hun og fortæller om sin
bestseller-roman "Om hundrede år".
Lisbeth fortæller til JV: ”Min bog er fiktion inspireret af rigtige
hændelser, der er sket her på gården og i Danmarkshistorien”.
Romanen er en familie- og danmarkshistorie fortalt fra skiftende
perspektiver i hundrede korte nedslag fra 1914-2014. Entré v. døren 50,incl kaffe og kage. Dørene åbner en halv time før. Arr. Menighedsrådet.
_________________

SIDEN SIDST:
Dåb:
Vielser:

Vilja Gjelstrup Andersen, Rødekro
Louise Andersen og Merete Darling Gjelstrup, Rødekro
___________________

KIRKE KONTAKT:
(vi holder alle fridag om mandagen)

Organist:

Graver:

Sognepræst:

Stillingen er ledig

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

13.
14.
19.
20.
21.
26.
27.
1.
3.
4.
4.
11.
17.
21.
10.
29.

DET SKER
Onsdagsklubben. Hyggeeftermiddag kl. 14.00
Brætspilaften i Kirkehuset 18.30 – 20.30
Livestreamet foredrag i Kirkehuset 19.00. Se Kirkekontakten
Pensionistforeningen. Lottospil
Fællesspisning i Kirkehuset 18.00
Livestreamet foredrag i Kirkehuset 19.00. Se Kirkekontakten
Onsdagsklubben. Pakkespil kl. 14.00. medbring en pakke til 30 kr.
December
Juletræsfest i Marstrup Skoles SFO kl. 14.00
Julefrokost for “rigtige mænd” i Kirkehuset 12.00
Onsdagsklubben. Julefrokost kl. 12.00.
Julekoncert i Hoptrup Kirke 19.00
Pensionistforeningen. Adventsmøde kl. 14.00
Deadline Kontakten kl. 12.00
Januar
Deadline Kontakten kl. 12.00
Februar
Sogneaften med Anna Elisabeth Jessen Kirkehuset kl. 19.00
Fuglekvidderfest i Marstruphallen 18.30

-

JULEHJÆLP

Hoptrup Sogn har et legat, hvorfra der plejer at være uddeling af legatportioner
i december måned. Desværre er der ikke noget overskud at dele ud af i år,
sådan er det fordi renten er så lav. Forhåbentlig vil der næste år være økonomi
til uddeling af nogle legatportioner til værdigt trængende pensionister, ligesom
vi plejer.
Derfor har menighedsrådet besluttet, at det i år vil være muligt at søge om
julehjælp. Midlerne, som er tiltænkt diakoni i Hoptrup Sogn, kommer fra
indsamlingerne i Hoptrup Kirke.
Hvis du er værdigt trængende og bor i Hoptrup Sogn, kan du søge om julehjælp.
Det er beskedne beløb, vi har til rådighed, men for dem, der har svært ved at få
julen til at hænge sammen, kan selv et par hundrede kroner være en tiltrængt
håndsrækning.
En ansøgning om julehjælp skal indeholde: ansøgers navn, cpr nr., adresse,
telefon nr. samt oplysninger om ansøgers årsindtægt.
Ansøgning skal sendes til Sognepræsten i Hoptrup, Poul Martin Langdahl, enten
på mail: pmla@km.dk eller i præstegårdens postkasse:
Hoptrup Hovedgade 9, 6100 Haderslev.

Juletræsfest i Marstrup.
Søndag d. 1. december
kl. 14.00 i SFO bygningen
på Marstrup Skole.
Julen nærmer sig med hastige skridt,
derfor holder vi igen traditionen tro, en hyggelig
juletræsfest i Marstrup med gløgg, æbleskiver,
julemanden og godteposer til alle børnene.
Kom og vær med og nyd et par hyggelige timer
med julestemning, forventningsfulde børn og
voksne som glæder sig til den søde juletid.
Vi starter med at julehygge i den nye bygning på
skolen, hvor julemanden på et tidspunkt vil
dukke op. Børnene får mulighed for at fortælle
deres ønsker til ham.
Vi slutter af ovre i Borgerhaven, hvor
julemanden vil tænde lysene på juletræet, og vi så evt. synger en enkelt julesang.
Godteposerne købes ved Marstrup Købmand til 20 kr. pr. pose senest tirsdag d.
26/11 2019.
Der kan til juletræsfesten betales med Mobile Pay.

Marstrup Beboerforening
ønsker en glædelig jul.
Hjælpere til juletræsfesten.
Vi mangler hjælpere til følgende:
 Stille borde og stole klar i det store fællesrum.
 Varme æbleskiver og gløgg.
 Lave kaffe.
 Stå for salg.
 Oprydning bagefter.
Hvis du vil hjælpe med noget af dette, så skriv en besked til Randi på tlf.: 60 13 34 51.

INARÁN

(The Lion, the Witch & the Wardrobe)
Hoptrup Efterskole byder igen i år indenfor til årets store musical. Årets forestilling er en nyfortolkning af en kendt eventyr-klassiker, “The Lion, the Witch & the
Wardrobe” af C. S. Lewis, og vi tør godt love at det ikke bliver kedeligt. Forestillingen fortæller historien om hvordan 4 unge, fra det krigsramte London under 2.
verdenskrig, ender med at blive frelsere af et magisk kongerige. I vores fantasiverden har den onde Isdronning, Jadis, hersket i hundrede år, og de før så frodige skove og brusende floder i landet Inarán henligger dybfrosne under et tykt
tæppe af sne. Landets indbyggere lever undertrykte og i evig frygt for, at Jadis’
hemmelige politi, under ledelse af politikaptajn Olanos, skal slæbe dem væk til
en uvis, men uden tvivl grum, skæbne bag de sorte mure på dronningens slot.
Inarán befolkes af elvere, fauner, nymfer og alle mulige andre sagnvæsner, som
alle hæfter deres lid til en ældgammel profeti. Profetien fortæller om genkomsten af Inaráns retmæssige hersker, Caran, og enden på den evige vinter. Ifølge
profetien vil Caran få hjælp af 4 menneskebørn, to drenge og to piger, og derfor
er det med stor begejstring og forventning, at nyheden om de unge mennesker
modtages af Inaráns gode væsner. Hurtigt snerper situationen til, og børnene
finder sig i centrum for et massivt opgør mellem det gode og det onde. De bliver
nødt til at træffe et valg - skal de tage tilbage til den verden de kommer fra eller
skal de påtage sig rollerne som profetiske frelsere, og befri Inarán fra Isdronningens tyranniske styre? Præcis 100 entusiastiske efterskoleelever på den 180 kvadratmeter stor scene står klar til at give publikum en uforglemmelig oplevelse.
Manuskriptforfatter og instruktør: Michael Kristensen, Komponist: Kasper Skytte, Koreograf: Marianne Skaarup, Kapelmester: Kristian Hoff, Indstudering: Lars
Thelonius & Anders Davidsen
• Inarán har urpremiere tirsdag den 19. november kl. 19.30 på Hoptrup Efterskole
• Spiller derefter onsdag kl. 19.30 og torsdag-fredag kl. 9.30 og igen kl.
19.30 samt én gang lørdag
• Der er 300 gode siddepladser til hver forestilling
• Billetter kan købes på skolens hjemmeside
www.hoptrupefterskole.dk eller ved henvendelse på 74571014 dagligt
mellem kl. 9 og 14.
PLAKAT NÆSTE SIDE

H O P T R U P

E F T E R S K O L E

P R Æ S E N T E R E R

MUSICALEN

INARÁN
DANMARKSPREMIERE
19. NOVEMBER 2019 KL. 19.30

SPILLETIDER
20/11 KL. 19.30 • 21/11 KL. 9.30 & 19.30
22/11 KL. 9.30 & 19.30 • 23/11 KL. 15.00
KØB BILLET PÅ HOPTRUPEFTERSKOLE.DK

MERE INFORMATION PÅ TELEFON 7457 1014

Vi tænder julelys i Diernæs d.
30.11.
Vi mødes kl 14 ved busskuret på Diernæsvej.

Samme dag vil vi også plante de mange påskeliljeløg,
vi har fået fra Haderslev kommune. Så har du en
spade, så tag den med. Så bliver byen også pyntet op
til foråret.
Beboerforeningen gi’r gløgg og æbleskiver på
Skydsbjerg 4, når vi er færdige med arbejdet.
Hilsen , Bestyrelsen

Diernæs gamle mejeri, og hva’ så??
Vi er en flok fra Diernæs, der har fået den gode ide, at vi vil forsøge at erhverve
Diernæs gamle mejeri. Vores plan er at rydde grunden. Vi vil gerne have nedsat
en gruppe, der vil arbejde videre med planerne for hvordan vi bedst får projektet
til at forløbe, og hvordan vi skal sikre finansieringen.
Kom til møde d. 27. november kl. 19.30 i krostuen på Hoptrup Efterskole.
Diernæs beboerforening er vært ved en øl eller vand.
Mødet er åbent for alle interesserede.
Vel mødt
Kirsten Heissel

NY REPRÆSENTANT I KONTAKTENS UDVALG
Louise Hinrichsen er fremover med i udvalget bag Kontakten. Vi har længe savnet en
repræsentant fra Marstrup, og Marstrup Beboerforening har peget på Louise til at
repræsentere byen. Vi byder Louise velkommen i udvalget.
Lidt om Kontaktens arbejdsgrundlag:
Kontakten er et sogneblad for Hoptrup Sogn, Det udgives af sognets beboere i samarbejde
med Hoptrup Efterskole. Der vælges et udvalg til at forestå driften. Første udvalg blev valgt
på et åbent orienterende møde den 6. april 2010 på Hoptrup Skole. Udvalget kan
selvsupplere sig.
Det siddende udvalg indkalder sognets beboere til drøftelse af bladets drift med jævne
mellemrum, første gang inden et år.
Kontakten finansieres ved bagsideannoncer, beløb fra storbrugere samt private. Udvalget
fastsætter pris for bagsideannoncer i en størrelsesorden, så bladet løber rundt økonomisk.
De økonomiske midler bogføres af Hoptrup Efterskole på en lukket konto specielt til
Kontaktens brug.
Ved lukning af Kontakten fordeles et evt. overskud til sognets ungdomsarbejde i
idrætsforeninger og spejderkorps.
Udvalg 2019/20: Erik Petersen, Kirsten Heissel, Bent Kristensen, Louise Hinrichsen, Jø

MIKKIS SPALTE

I brandværnet har vi været af sted 7
gange. 9. okt. Sverdrupvej 25. ass. til
Falck med tankvogn. 11. okt. Tøndervej 37. Vedsted ass. Falck Vojens
med tankvogn.
12. okt. Hoptrup Hovedgade 73. kørebane undermineret af vandbrud.
Ass. med afmærkning af den ene kørebane. 14. okt. Motorvej Sdr. Løgum
ved rasteplads, olieforurening, der
blev spulet væk. 15. okt. Sønderhedevej 3 Anirtlund. Ass. til Falck Vojens med tankvogn. 26. okt. Knokbjerg Kryds v/ glasfabrik, mindre
forurening med olie, blev spulet væk.
9. nov. Hajstrupgade 14. Ass. til
Falck, med Autosprøjte og Tankvogn,
Da vi kom frem var der ikke brug for
Autosprøjte,
Vores lottospil er overstået, der var
ikke så mange folk og det var nok på
grund af, at der var Mortens aften. I
øjeblikket er vi ved at få drænet omkring huset og få fjernet nogle tanke.
Det næste, der sker, er at børnehaven
kommer og pynter vores juletræ på
brandstationen, og det er onsdag d.
27. november. Juletræsbanden skal af
sted mandag d. 25. november efter

træerne, og i år er det Jens Grandmand, som giver. Vi i brandværnet
vil sige mange tak til Lone og Kim
Kragh for juletræerne, vi har hentet
hos jer. I brandværnet har vi et par
ældre æresmedlemmer, som vil hjælpe, og de skal afhentes ved hjemmet,
men der en betingelse. De skal være
over 80 år. Sidste år havde vi lidt
vrøvl med Krogh, han blev jo først 80
d. 20. december, så derfor måtte han
gå, men i år blir han hentet. Madlavning For Finere Mænd er startet, og
første gang havde vi Roald fra Food
Story som Chefkok og det var en rigtig god menu, vi fik. Der skal nok
komme en rapport om et eller andet.
Det var alt for denne gang hilsen
Mikki.

NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN
OG PENSIONISTFORENINGEN
Nyt fra Onsdagsklubben og Pensionistforeningen. Alle arrangementer
er kl. 14.00 på Lillegård nr. 7.
Kaffe ved samtlige møder er 20 kr.
Program:
Onsdag den 13. november:
Hyggeeftermiddag.
Onsdag den 20. november:
Lottospil.
Onsdag den 27. november: Pakkespil.
Alle tager en pakke med til ca. 30 kr.
Onsdag den 4. december kl. 12.00:
Julefrokost på Maugstrup Kro.
Pris: 150 kr.
Tilmelding senest den 20. nov. til:
Emma Have 51 81 48 15
Annemarie Bosak 74 57 57 29.
Onsdag den 11. december: Adventsmøde ved sognepræst Poul
Martin Langdahl.

Nyt fra Børnehuset Chilli
”At lege er at leve” – er ordsprog, som vi finder m
meget vigtigt i Børnehuset Chilli.
Legen er værdifuld i sig selv, for det er i legen, at børnene
også udvikler sig og lever. Legen er en grundlæg
grundlæggende del af børnenes måde at være til
stede i verden på. Man kan ikke anerkende børn uden også at anerkende børns
leg. Børn er netop gode til at kunne fordybe sig i leg
legen,, men også at inddrage lel
gen i mange situationer,, hvis vi giver legen plads og gode vilkår for at udvikle sig.
Men legen kan have trange kår, hvis vi som voksne glemmer at give legen tid,
tid
plads og fokus.
I den seneste tid har vi sammen med resten af Haderslev Kommunes daginstit
daginstitutioner haft fokus på, hvordan vi kan støtte børnenes leg – både ved at give legen
gode
ode rammer og tid, men også ved at støtte børnene, når legen også nogle ga
gange bliver svær for børnene at deltage i.

”LLegen er livsvigtig for børn – men man bliver vel aldrig
for gammel til at lege!”
Børnefællesskaber på tværs af storbørnsgrupperne
FC Chilli har i den seneste periode været på besøg hos Smølferne.
Smølferne De to storbørnsgrupper samarbejder på tværs med det mål at lære hinanden bedre at
kende. Storbørnsgrupperne er også en del af et pilotprojekt, hvor vi ønsker at
arbejde mere målrettet med at styrke sammenhængen ml. dagtilbud og skole med det formål at gøre overgangen endnu bedre for børnene. Vi har fokus på at
skabe rammer, så børnene eks. lærer gode strategier i fællesskabet med hina
hinan-

den, at de bliver selvhjulpne, at de kan være vedholdne, at de kan vente på tur
og lytte til hvad andre siger.

Lige om lidt, så venter en skøn og hyggelig tid med fremstilling af hemmeligheder og meget andet. Vi glæder os!
De bedste hilsner fra
Børnehuset Chilli

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:17. 12. kl. 12.00. (Næste igen 21.01.)
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

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
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 0-3ÅRS PRIVAT PASNINGSORDNING
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
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

