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Ny forening ved Slivsøen 

To gange om ugen samles krolfspillere på deres bane ved Slivsøen. De har nu 
stiftet deres egen forening. Læs mere inde i Kontakten. 



     Arkivernes Dag. 
   Lørdag den 10. november fra 

kl. 10.00 til kl. 13.00 holder 
Hoptrup Sogns Lokalhistoriske Forening 

åbent hus på 
 Hoptrup Hovedgade 62, 6100  Haderslev. 

Alle er velkommen. 
Med venlig hilsen. 

Bestyrelsen for 
 

Hoptrup Sogns Lokalhistoriske Forening 
 

Se mere på: www.hoptrup-lokalhistorie.dk 

 

25 ÅRS JUBILÆUM 
Mikki kunne den 24-02-2018 fejre 25-års 
jubilæum i Hoptrup Frivillige Brandværn. Til 
Sønderjysk Brandværnsstævne i Skodborg fik 
Mikki tildelt Dronningens hæderstegn for 25 
års tro tjeneste. 
Det må man sige Mikki har fortjent. Han er en 
brandmand, der altid stiller op, uanset om det 
drejer sig om udrykning, eller når den står på 
rengøring på stationen. 
Mikki er også en mand, der er meget 
behjælpelig med mange andre opgaver rundt 
om i Hoptrup og omegn, alle kender Mikki, de 
færreste ved måske at Mikki faktisk hedder 
Bent. 
Stort tillykke til Mikki. 

HOPTRUP SOGNS  

LOKALHISTORISKE 

FORENING 



Borgerforeningen byder op til dans 
 

Årets Juletræsfest bliver afholdt den 2. december 2018 
 
For dem der vil holde traditionen, så er der Julegudstjeneste 
i Hoptrup Kirke kl. 14.00 
 
Kl. 14.30 bydes der op til dans på Hoptrup Efterskole og 
festen slutter ca. kl. 17.00 
 

 
Julemandens godtepose kan købes for 10 kr. pr. stk. 
og de kan bestilles ved at Mobilpay til 

                                 Tine Nisgaard på 22 61 62 43.  
                                 Husk navn, ved flere børn er efternavnet fint. 
Sidste frist for tilmelding er fredag den 23. november.  
Der vil være forskellige boder fra Hoptrup skole, så husk småpenge. 
Vi glæder os til et par hyggelige timer sammen med jer. 
På Borgerforenings vegne 
Irene, Liselotte, Mette og Tine 
- 

Slivsø krolfklub  
 Hoptrup 

30 lokale krolfspillere har i over et 
år spillet på pladsen ved Slivsøen. 
For bl.a. at få styr til økonomien 
og forholdet til kommunen, var der 
så tid til at dette uformelle 
samvær blev udmøntet i en 
forening. Ca. 30 mødte frem til 
den stiftende generalforsamling 
mandag den 29. oktober på 
Lillegård. Efter vedtagelsen af et 
sæt vedtægter og fastsættelse af 
det årlige kontingent til 100 kr. 
blev flg. poster fordelt: 
Formand: Arne Jepsen.  
Næstformand: Hanne Jønsson. 
Kasserer: Knud Chr. Jensen. 
Medlem: Martin Thygesen. 

Medlem (og skriverkarl): Jørn 
Christensen. 
Suppleant: Jes Peter Søgaard 
Jørgen- 
Sen. 
Revisor: Ruth Marek. 
Revisorsuppleant: Marianne L. 
Christensen. 
 

 
 



NYT FRA FÆLLESSKOLEN 
Afskedsreception for skoleleder Anne-Marie Andersen 
Fredag den 26.10 2018 fra 14-17 var vi 75 personer samlet for at tage officiel 
afsked med Anne-Marie. 
Skoleledere, familie, skolebestyrelse, samarbejdspartnere og ansatte på Fælles-
skolen Hoptrup Marstrup Vilstrup hyldede Anne-Marie med taler, musik og sang 
– et program sammensat lige efter Anne-Marie 
ønsker. 
Det var en eftermiddag, hvor hun fik en fuld-
stændig velfortjent hyldest for sit store enga-
gement for skolen. 
Vi vil også gerne her benytte lejligheden til end-

nu engang at sige tu-
sind tak for den tid, 
Anne-Marie har været 
skoleleder på Fælles-
skolen HMV. Hun har givet skolen et godt og bære-
dygtigt ståsted med vigtige værdier, som vi kan læne 
os op ad i det fremtidige arbejde med at udvikle sko-
len. 
Vi ønsker Anne-Marie al mulig held og lykke med sin 
pensionisttilværelse, hvor både mand, børn og børne-
børn helt sikkert vil blive forkælet med hendes tid og 
omsorg. 
Med venlig hilsen 
Skolebestyrelsen og Personalet på Fællesskolen HMV 

Fra valgbestyrelsen 
Vi kan nu komme med valgresultatet for suppleringsvalget til skolebestyrelsen. 
Vi takker for deltagelse, og ønsker de 3 opstillede kandidater tillykke med val-
get. 
Kandidaterne er valgt i følgende rækkefølge:                                                                                     
Morten Bryld                                                                                                                                                           
Sarmad Jamil                                                                                                                                                 
Anette Østergaard Jönsson  
Det betyder, at Morten er valgt. Der nu er 7 forældrevalgte medlemmer.                                      
Sarmad er 1. suppleant. Bestyrelsen har besluttet, at tage paragraf 5 i styrelses-
vedtægten i anvendelse. Det betyder, at 1. suppleanten inviteres med til møder 
som gæst. 1. og/eller 2. suppleanten deltager i møder, når der er afbud. Besty-
relsen konstituerer sig på mødet i november. 



Bag for en Sag 

SFO har igen i år valgt at støtte Bag for en Sag.  
Børns Vilkår står bag konceptet, og de indsamlede penge går til Børnetelefonen, 
som hvert år modtager mange tusind opkald fra børn, der mangler en voksen at 
snakke med. 
I år tændte vi op i den helt store bageovn, så forældre og bedsteforældre kunne 
vælge mellem at bestille kager til afhentning og/eller komme til Åbent Hus Ar-
rangement fredag eftermiddag.. Til Åbent Hus Arangementet var der mulighed 
for at købe et stykke kage og få kaffe samt hyggeligt samvær med børn og bør-
nebørn. 
Hele ugen op til Åbent Hus Arrangementet var børnene i gang med at bage ka-
ger, boller og småkager. Børnene udviste et utrolig stort bagetalent sammen 
med vores 2 dygtige 
medarbejdere, Mirjana 
og Nicklas, der var ud-
nævnt til bagermestre 
og tovholdere på pro-
jektet. 
Vi er glade og overvæl-
det over den store op-
bakning forældre og 
bedsteforældre har vist 
os ved at udfylde en 
bestillingsseddel og og-
så at komme til vores 
Åbent Hus Arrange-
ment..  
SFO fik samlet over 2000 kr. ind til Børns Vilkår. Det er vi meget stolte af, og si-
ger tak for opbakningen. 
 
Kære læsere 
Jeg vil sige tusind tak for de mange dejlige år som skoleleder i de tre lokalområ-
der Hoptrup Marstrup Vilstrup. 
Jeg har mødt så mange fantastiske børn, forældre, bedsteforældre – ja menne-
sker, som har bakket op omkring skolens udvikling og retning, så jeg er fuld af 
dejlige minder og tanker, når arbejdslivet er slut. Jeg ønsker alle alt godt fremad. 
Tusind tak for gaver, hilsner og ord i tiden op til min afslutning.                                             

De kærligste og bedste hilsner 
Anne-Marie 

 



Sønderjyllands største musical – i Hoptrup… 
 
Sommeren er umiskendeligt blevet afløst af efteråret, og hos os på Hoptrup 
Efterskole betyder det en blodbøg i smukke farver og en danmarkspremiere på 
endnu en musical.  
 
Som nævnt i den tidligere udgave af 
Kontakten, så har vi i år ansat ikke 
mindre end 3 nye undervisere på 
Hoptrup Efterskole. I denne udgave vil 
jeg gerne præsentere Tinne Ferslev, der 
er ansat til at undervise i dansk og 
fremmedsprog. 
 

 
 
Tinne er uddannet cand. mag i sprog og 
har mere end 10 års undervisnings-
erfaring i blandt andet dansk, engelsk, 
spansk og tysk.  
 
Derudover har Tinne en meget alsidig 
idrætsmæssig baggrund, der dækker 
områder fra gymnastik og dans til  
 

 
brasiliansk kampsport og fysisk 
træning. 
 
Tinne kommer fra en stilling på 
gymnastikhøjskolen i Ollerup, hvor hun 
har undervist i alt fra grammatik til 
gymnastik. 
 
Årets musical-brag 
På Hoptrup Efterskole er november 
måned lig med musical måned. Hver år 
siden skoles begyndelse i 2006 har vi 
præsenteret en vaskeægte 
danmarkspremiere på en musical – og i 
år skal ikke være nogen undtagelse. 
 
Årets musicalforestilling, der bærer 
titlen Bord 13, er en historie om et bord 
– og historien om, hvordan netop dette 
bord fik så blakket et renommé. 
 
Men det er ligeså meget – og måske 
endda endnu mere – en historie om fire 
mennesker, der alle bliver ramt en af 
Amors pile. Desværre for dem, men 
godt for historien, har Amor fået 
indstillet sigtekornet forkert. 
 
Kunstnerspiren Elvira bliver forelsket i 
overtjeneren Hans. Hans er forelsket i 
ejerens datter Naia. Naia længes efter 
et liv med lidt smerte og proletaren 



Pelle. Alt imens Pelle bliver hovedkulds 
forelsket i Elvira. 
 

 
 
Oveni disse menneskers uløselige 
intermezzoer, bliver historien om, 
hvorfor Bord 13 er blevet forbudt zone 
fortalt ved hjælp af fire velsyngende 
fortællere og to historiske nedslag til 
henholdsvis 1958 og 1978. 
 
Dramaerne afløser hinanden og tilsat 
masser af forrygende musik, storslåede 
danseoptrin, sangoplevelser fra øverste 
hylde og ikke mindst en stor portion 
sort humor kommer ingen upåvirket 
gennem et besøg på den 
sagnomspundne cafe. 
 
 

Sønderjyllands største musical 
Nogle vil måske mene, at udtrykket 
”Sønderjyllands største musical” er at 
tage munden lidt for fuld… Men med 95 
medvirkende på den 180 kvadratmeter 
store scene, 8 forestillinger på 5 dage 
og 2500 billetter til salg – ja, så er det 
stort. 
 
Musicalen er skrevet af teaterlærer 
Lars Thelonius, der i samarbejde med 
Michael Kristensen også står for 
instruktionen. Musikken er 
komponeret af Anders Davidsen og 
koreografierne er i gode hænder hos 
Marianne Skaarup, Patrick Pedersen og 
Trine Wichman. 
 
Som annonceret andetsteds i Kontak-
ten er der mulighed for at købe billetter 
til musicalen på vores hjemmeside 
www.hoptrupefterskole.dk – MEN nu 
på fredag mellem kl. 15.00 og 18.00 
sælger vi billetter hos SPAR i Hoptrup til 
kun kr. 50,- i begrænset antal. 
 
Jeg håber at se rigtig mange af jer til 
årets forestilling. 
 
Med venlig hilsen 
 
Ken Petersen 
Forstander 
 

 
 



 

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  

Bord 13 
En kærlighedshistorie med det hele 

- bortset fra kærlighe 

MUSICALE N 

d… 

r  

Årets musical-brag på 
Hoptrup Efterskole 

Danmarkspremiere tirsdag den 20. nov. 2018 
 
 Øvrige forestillinger: 

Onsdag den 21. nov. Kl 9.30 & 19.30 
Torsdag den 22. nov. Kl 9.30 & 19.30 
Fredag den 23. nov. Kl 9.30 & 19.30 

 

Køb billet på: 
www.hoptrupefterskole.dk 
 
Kontakt os på 74 57 10 14  
 

OBS… 

Fredag d. 9. nov. mellem 

15.00 og 18.00 sælger vi 

billetter til kun kr. 50,- 

 i SPAR i Hoptrup  

(begrænset antal) 



Vi er ligeglade med, om du er 

Lille og vågen eller stor og doven 
Har du har lyst til at spille volleyball, tilbyder 
 Motion & Sjov i HMIF - volleyball for alle. 

 

Det er ligegyldigt om du har spillet før, det vigtigste 
er, at lysten er der.  
Alt hvad du får brug for, er idrætstøj og eventuelt 
knæbeskyttere. 
Træningen kommer til at foregå i Marstrup Hallen 
torsdage kl. 17.30-19.00.  
For nærmere info er du velkommen til at kontakte: 
Karin 
Tlf. 26795073 – Mail: karinsandhansen@live.dk  
- 
NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN OG 
PENSIONISTFORENINGEN. 
Alle arrangementer er kl. 14.00 på 
Lillegård 7. 
Onsdag den 10. oktober havde 
Pensionistforeningen 70 års 
jubilæum, hvor vi holdt åbent hus. 
Børnene fra børnehaven kom og 
sang for os. Mange tak skal I have. 
Efter kaffen læste præsten fra Øsby 
historier. Tak til alle jer, der mødte 
op, og mange tak for gaverne. 
Hilsen Bestyrelsen. 
PROGRAM: 
Kaffe ved samtlige møder på 
Lillegård nr. 7 er 20.00 kr. 
Onsdag den 7. november: 
Hyggeeftermiddag. 
Onsdag den 14. november: 
Lottospil. 
Onsdag den 21. november: 
Underholdning med de superseje 
seniorsild. 
Onsdag den 28. november: 

Pakkespil. Alle tager en pakke til ca. 
30 kr. med. 
Onsdag den 5. december: 
Julefrokost på Søstjernen.  
Pris: 125 kr. 
Tilmelding senest den 21. november 
til: 
Annemarie Bosak 74 57 57 29 
Jette Lundgaard 20 47 76 02 
Onsdag den 12. december: 
Adventsmøde ved sognepræst Poul 
Martin Langdahl. 

HUSK 
Spejderaften hver tirsdag 

Kl. 18.30 
Kunne du tænke dig at være med 

Så kom bare. 
(de tre første gange er gratis) 

Vi glæder os til at se dig 
Venlig hilsen 

Spejderlederne og grupperådet 
 



 

KIRKEKONTAKT  
    HOPTRUP SOGN 
 
         
 

   NOVEMBER - DECEMBER 
 
Søndag den 11. november kl. 10.30, 24. søndag efter trinitatis 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. Under gudstjenesten vil der kl. 11. være 
markering af 100 året for 1. verdenskrigs våbenstilstand. Efter gudstjenesten vil 
der være kransenedlæggelse og der bydes på kaffe i Kirkehuset.  
 
Mandag den 12. november kl. 19.00 Strikkecafé i Kirkehuset 
 
Torsdag den 15. november kl. 18.30 Brætspilsaften i Kirkehuset 
 
Fredag den 16. november kl. 13 Bag og Smag med præsten. Se omtale nedenfor 
 
Søndag den 18. november kl. 10.30, 25. søndag efter trinitatis 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
 
Torsdag den 22. november kl. 18.00 Fællesspisning i Kirkehuset.  
Se omtale nedenfor. 
 
Torsdag den 22. november kl. 19.30 Sogneaften i Kirkehuset. 
Se omtale nedenfor. 
 
Søndag den 25. november kl. 10.30, sidste søndag i kirkeåret 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. Børnekoret medvirker.  
 
Tirsdag den 27. november kl. 19.00 Lægmandsgudstjeneste - møde  
Vi mødes i Kirkehuset og planlægger næste Lægmandsgudstjeneste, der er 
søndag den 9. december. Se omtale nedenfor. 
 
Onsdag den 28. november kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste. Se omtale nedenfor 
 
Fredag den 30. november kl. 14.00 Kirkegårdsvandring. Se omtale nedenfor. 



Søndag den 2. december kl. 10.30, 1. søndag i advent 
De ni læsninger ved kirkens kor, Lone Skovgaard og Poul Martin Langdahl. 
 
Mandag den 3. december kl. 19.00 Læsecafé i Kirkehuset 
 
Tirsdag den 4. december kl. 12.00 ”Frokost for mænd” holder vi julefrokost 
Spørgsmål rettes til Torben på 20405572 
 
Søndag den 9. december kl. 10.30, 2. søndag i advent 
Lægmandsgudstjeneste, kort gudstjeneste uden præst, men med kaffe.   
 
Søndag den 16. december kl. 10.30, 3. søndag i advent 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. Børnekoret medvirker. 

_________________   

 
ØVRIGE TING I KIRKENS KALENDER: 
 
Ulvetimen og Juniorklub:  
Børneklubben Ulvetimen er for børn er fra 3-4 år til man ikke har lyst mere. 
Ulvetimen mødes om torsdagen kl. 16-17.15 i konfirmandstuen. 
Juniorklubben er for børn i 3. klasse og opefter. Juniorklubben mødes også i 
konfirmandstuen, det er om onsdagen fra 18-19.30.  
Den sidste onsdag i måneden er der ingen børne- og juniorklub, for der er der 
fælles Spaghettigudstjeneste. 
 
Babysalmesang og børnekor:  
Der er babysalmesang om fredagen kl. 9.30. Børnekoret mødes i Kirkehuset hver 
torsdag kl. 14.30. Hvis du har spørgsmål, så ring til Lone Skovgaard på 30484376. 
  
Fællesspisning i Kirkehuset:  
Der er fællesspisning i Kirkehuset er torsdag den 22. november, se omtalen 
nedenfor. Næste fællesspisning derefter er torsdag den 24. januar.  

_________________   

 
Lægmandsgudstjeneste - møde: 
Tirsdag den 27. november kl. 19-20 mødes vi i Kirkehuset og planlægger den 
næste lægmandsgudstjeneste, der er søndag den 9. december kl. 10.30.  
Alle er velkommen til at være med!   



BRÆTSPILSAFTEN 
Torsdag den 15. november 

Kl. 18.30-ca.20.30 

Elsker du også et godt spil? 

Altså sådan et gammeldags 

bræt-, terning eller kortspil? 

 

Så har du nu chancen for at være 

med i et hyggeligt fællesskab med 

andre spilleglade folk i alle aldre. 

 

Kom til en uformel spilleaften i kirkehuset torsdag den 15. november kl. 18.30. 

Der vil være masser af spil at vælge imellem, men du er også velkommen til at 

medbringe dit eget yndlingsspil. Forhåbentligt kommer der en masse mennesker, 

du kan spille med.  

Arrangementet inkl. kaffe/te/saft og kage koster 20,- for voksne (fra 15 år). 

Børn er velkomne ifølge med voksne. Tilmelding ikke nødvendig. 

Mvh brætspilsudvalget Dorthe Godbersen og Joan Hejsel 

_________________ 
 

”BAG og SMAG” 

med præsten i Kirkehuset 
 

Fredag den 16. november 
Kl. 13 bager vi ! 

Kl. 15 smager vi ! 
 
kl. 13.00 skal der bages kager og boller til at putte i fryseren, så konfirmander og 
andet godtfolk kan få lidt godt, når der trænges til det. Men det er nu ikke alt, 
der skal i fryseren, for kl. 15.00 skal vi da lige smage på det nybagte sammen 
med en kop kaffe.  
Så her er tale om en ’Fredags café special’ – Du er meget velkommen til at 
komme og bage med, og fra kl. 15 er du velkommen, hvis du har allermest lyst til 
bare at smage.  
 



 

Voksenkor Hoptrup Kirke 
 
Hør Hoptrup Kirkes voksenkor! 
 
Vi synger i Domkirken kl. 18.30 til 
Black Friday d. 23. november. 
Vi deltager ved De 9 Læsninger i 
Hoptrup Kirke 1. søndag i advent den 
2. december kl. 10.30.  
 
Vi giver JULEKONCERT I ØSBY KIRKE: 
Søndag den 2. december kl. 19.30.  

Koret ledes, som altid, af Lone Skovgaard 
_________________ 

 

FÆLLESSPISNING I KIRKEHUSET  
Torsdag den 22. november kl. 18.00  

Så er der igen fællesspisning i Kirkehuset.  

Det er spændende hvad udvalget har på 

menukortet denne gang.  

Alle er velkommen til at være med!  

 

Tilmelding:  
er nødvendig, gerne senest lørdag den 18. november.  
Du tilmelder dig hos madholdet: Ring eller sms til enten: Else og Benny Clausen 
på tlf: 2629 5948 Eller Mona og Johan Kulmbach på tlf: 5052 0486.   
 
Hvis du har brug for kørelejlighed, hvis brug for at blive hentet, så giver du bare 
besked om det ved tilmeldingen.  
 
Hvis du ikke har mulighed for at forlade din stue, kan du også få leveret en 
portion mad hjem til dig selv. Giv besked om det ved tilmeldingen. 
 

Pris: Børn på 0-3 år er det gratis.  

Børn på 3-12 år koster det kr. 25.  

og for voksne koster det kr. 50.      

 



SOGNEAFTEN 
Torsdag den 22. november kl. ca. 19.30  

Efter fællesspisningen har kirkehusets læsecafé inviteret 

forfatter Birgitte Steffensen-Thomassen til at komme og 

fortælle om sin debutroman: ”Aftryk” Lille lærer hvad nu. 

Birgitte Steffensen-Thomassen vil fortælle om sine 

oplevelser som lærer på en Grundtvigs Koldsk skole, og 

foredraget handler også om ’skole og dannelse’.  

_________________ 
 

Frokost - for mænd 

Tirsdag den 6. november  

kl. 12.00 mødes vi igen i 

Kirkehuset til frokost til kr. 50,- 

Tilmelding hos Torben  

på tlf. 20405572. 

 

Tirsdag d. 4. december holder vi julefrokost i Kirkehuset. Der er det ikke for bare 

mænd, i anledningen af julen er damer også velkommen! Denne dag vil vi 

julehygge og synge nogle julesalmer. Pris denne gang er 75 kr. Tilmelding på tlf. 

20405572 senest d. 30. november. 

Arr. Hoptrup Menighedsråd  

   _________________ 

Spaghettigudstjeneste   
Der er spaghettigudstjeneste onsdag den 28 
november kl. 17.00.  
Vi mødes i kirken til en kort børnegudstjeneste 
med fortælling,  
sang, leg og bøn. Bagefter spiser vi sammen i 
Kirkehuset.  
Voksne kr. 25,- børn gratis.  
Tilmelding til spisning:  
Poul Martin på SMS: 5116 8656. 
 
 



KIRKEGÅRDSVANDRING 
 

ved Hoptrup Kirke 
 

fredag den 30. november kl. 14.00 
 
Vi vil gerne vise, hvor fin kirkegården er med de 
flotte grandækninger, der lægges i denne tid. 
 
Kirkegårdspersonalet inviterer derfor til 
kirkegårdsvandring med efterfølgende gløgg og 
æbleskiver i Kirkehuset.  

  

_________________ 
 

EN LYSGLOBE!  

- hvad ska’ vi med den?  

Ligesom man har i mange kirker, har vi nu også 

fået en lysglobe i Hoptrup Kirke.  

Tanken med lysgloben er blandt andet, at 

besøgende i kirken kan gå ind og tænde et lys og 

lade tankerne falde til ro. I store rum er der ofte 

en stor stilhed, som indbyder til, at man sidder et 

øjeblik med meditation, refleksion og eftertanke. 

Mange steder har man fået den tradition at 

kirkegængere før eller måske under 

gudstjenesten kan tænde et lys, og med lystændingen tænke på et menneske 

man savner, eller måske noget som man slås med og har brug for hjælp til at 

finde en løsning på.  

At tænde et lys er ikke et udtryk for en særlig religiøsitet, derimod kan man sige, 

at det at tænde lys er et universelt religiøst udtryk. Alle religioner, alle kulturer 

og alle mennesker på vores lille klode bruger det at tænde lys og tillægge 

lystændingen en særlig betydning.  

Som kristne er det meget brugt at tænde lys og bede en bøn. Ligesom vi folder 

hænderne og samler vores hænder og tanker, kan det virke stærkt at tænde et 

lys for meditativt at samle tankerne omkring det man nu har på hjerte eller 

hjerne.   



JULEKONCERT 

med 
HERNING KIRKES 

DRENGEKOR 
TORSDAG DEN  
6. DECEMBER  

kl. 19.30 
 
 
Igen i 2018 kan vi præsentere et stort og meget dygtigt kor til årets julekoncert.  
Torsdag den 6. december kl. 19.30 inviterer vi til stor, flot koncert med Herning 
Kirkes Drengekor. Koret består af omkring 50 drenge og mænd, som næsten alle 
har sunget i koret siden de i 3. klasse blev optaget i korets forskole. 
Entré 100 kr. som betales v. døren. Døren åbner en halv time før koncerten 
starter. 
 
Forsalg af billetter:  

Efter gudstjenesterne i november og december måned vil det være muligt at 

sikre sig en billet til julekoncerten med Herning Kirkes Drengekor torsdag den 6. 

december kl. 19.30. Det sker ved henvendelse til Søren (graver) og mod kontant 

betaling. Pris 100,-  

Der kan også købes billetter ved nogle af arrangementerne i Kirkehuset, bl.a. 

fællesspisning og brætspilaften. 

De resterende billetter sælges før koncerten, ved døren, der åbner en halv time 

før koncerten. 

_________________ 
 

SÆT         I KALENDEREN! 
 
Allerede nu vil vi gerne reklamere med den næste store koncert i Hoptrup Kirke: 
Søndag den 31. marts 2019 kl. 15.00 besøger Haderslev Domkirkes Pigekor os. 

Der kommer senere meget mere omtale af koncerten. 
Pris for koncerten: 100 kr. Billetter købes på www.billetto.dk 

http://www.billetto.dk/


 
 

 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) 

 
 

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

Organist:  Graver:  Sognepræst: 
Lone Skovgaard Søren Rod  Poul Martin Langdahl 
Tlf: 30 48 43 76  Tlf.: 74 53 21 93  Tlf.: 74 57 53 10 
@: skovgaard.p@gmail.com  eller 23 26 63 48  SMS: 51 16 86 56 
   @: hoptrupkirke@mail.dk  @: PMLA@KM.DK 
 

 

 
 

 

Christine Andersens Mindelegat 
 

Christine Andersens Mindelegat er til fordel for ældre,  
værdigt trængende i Hoptrup sogn,  

det vil sige: Hoptrup, Marstrup, Kestrup, Diernæs, Sønderballe og Kalø. 
 

Til jul uddeles en række legatportioner. 
 

Ansøgningsskemaer udleveres ved henvendelse til 
sognepræst Poul Martin Langdahl, Hoptrup Præstegård. 
Ansøgningen skal afleveres i præstegårdens postkasse 

senest søndag den 2. december. 
  

 

http://www.hoptrupkirke.dk/
mailto:skovgaard.p@gmail.com
mailto:hoptrupkirke@mail.dk


Juletræsfest i Marstrup 
Søndag d. 2. december  
kl. 14.00 i SFO bygningen 
på Marstrup Skole 
Julen nærmer sig med hastige skridt,  
så 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 synger en enkelt julesang. 
Godteposerne købes ved Marstrup Købmand til 20 kr. pr. pose senest tirsdag d. 
27/11 2018. 
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. 
 



         HMIF Guinness
HMIF gjorde det igen - rettere sagt 
børn i Hoptrup, Marstrup og Vilstrup 
14 nye rekorder til Børnenes Rekord 
Marstruphallen. Der var masser af sjov og dyb 
koncentration fra start til slut. Vi må håbe, at 
rekorderne holder til næste udgivelse af Bø
nenes Rekord bog. Fra HMIF skal der lyde en 
stor tak til alle fremmødte, som var med til at 
gøre arrangementet til en succes
Henning Ebsen og alle de mange frivillige, som 
gjorde arrangementet muligt, uden jeres 
hjælp vil vi ikke kunne afholde så stort et a
rangement.  
At være frivillig i en forening er noget helt specielt
skabet, samtidig med, at man har mulighed for at udvide
flere grunde til, at man vælger at være frivillig i en forening 

boer.  
Der kan være mange måder at påskønne de frivilliges arbejde. Man kan evt. give 
nerne en hjælpende hånd under træningen, husk
et TAK. Sidst men ikke mindst, husk at 
gene for givet i en forening, kan være første skridt til, at de frivillig mister lysten til det 
lige arbejde. Det skal være en glæde og ikke en byrde at udføre frivilligt arbejde. 
At jeg i denne måned vælger at 
ning der var til Gymnastikafdelingens Ordinære afdelingsmøde. Gymnastikafdel
pt. 165 medlemmer. Trods det flotte medlemstal, mødte der
op til deres Ordinære afdelingsmøde. At bestyrelsen for Gymnastikafdelingen var skuffet 
over det manglende fremmøde er forståeligt, for det er jo netop på såda
lemmer/forældre kan tilkendegive
yder. Selvom man ikke har nogen intentioner om at blive valgt ind i a
delingen, skylder man stadigvæk afdelingen, at man viser interessen 
for deres arbejde. 
Husk - bak op om foreningerne i dit lok
området til et fantastisk sted at bo og vokse op i.
Karin Sand Hansen 

HMIF Guinness 
rettere sagt - de seje 

børn i Hoptrup, Marstrup og Vilstrup lavede 
14 nye rekorder til Børnenes Rekord Dag i 

Der var masser af sjov og dyb 
fra start til slut. Vi må håbe, at 

rekorderne holder til næste udgivelse af Bør-
Fra HMIF skal der lyde en 

, som var med til at 
gøre arrangementet til en succes. Stor tak til 
Henning Ebsen og alle de mange frivillige, som 

t, uden jeres 
hjælp vil vi ikke kunne afholde så stort et ar-

At være frivillig i en forening er noget helt specielt. Man giver af ens kompetencer til fælle
skabet, samtidig med, at man har mulighed for at udvide ens kompetencer. Der kan være 

re grunde til, at man vælger at være frivillig i en forening – for at være med i et fælle
skab, for at gøre en forskel eller at 
det gavner ens CV. Uanset hvilken 
baggrund der ligger til grunde for, 
at man vælger at være frivillig, er 
det vigtigt at påskønn
bejde. Uden dem dør foreningsl
vet og uden foreninger i et lille 
lokalsamfund, dør området og det 
bliver svært

Der kan være mange måder at påskønne de frivilliges arbejde. Man kan evt. give 
ånd under træningen, husk at give trænerne et klap på skuldrene og 

husk at bakke op om de møder der indkaldes til. 
gene for givet i en forening, kan være første skridt til, at de frivillig mister lysten til det 
lige arbejde. Det skal være en glæde og ikke en byrde at udføre frivilligt arbejde. 
At jeg i denne måned vælger at nævne det frivillige arbejde, skyldes den manglende opba
ning der var til Gymnastikafdelingens Ordinære afdelingsmøde. Gymnastikafdel

rods det flotte medlemstal, mødte der ærgerligt nok 
Ordinære afdelingsmøde. At bestyrelsen for Gymnastikafdelingen var skuffet 

manglende fremmøde er forståeligt, for det er jo netop på såda
give deres opbakning til det frivillige arbejde, som afdelingen 

yder. Selvom man ikke har nogen intentioner om at blive valgt ind i a
delingen, skylder man stadigvæk afdelingen, at man viser interessen 

ak op om foreningerne i dit lokalområde, de er med til at gøre 
at bo og vokse op i. 

. Man giver af ens kompetencer til fælles-
kompetencer. Der kan være 
for at være med i et fælles-

skab, for at gøre en forskel eller at 
det gavner ens CV. Uanset hvilken 

der ligger til grunde for, 
at man vælger at være frivillig, er 
det vigtigt at påskønne deres ar-
bejde. Uden dem dør foreningsli-
vet og uden foreninger i et lille 
lokalsamfund, dør området og det 

t, at tiltrække nye be-

Der kan være mange måder at påskønne de frivilliges arbejde. Man kan evt. give børnetræ-
et klap på skuldrene og 

bakke op om de møder der indkaldes til. At tage tin-
gene for givet i en forening, kan være første skridt til, at de frivillig mister lysten til det frivil-
lige arbejde. Det skal være en glæde og ikke en byrde at udføre frivilligt arbejde.  

det frivillige arbejde, skyldes den manglende opbak-
ning der var til Gymnastikafdelingens Ordinære afdelingsmøde. Gymnastikafdelingen har 

ærgerligt nok kun 2 personer 
Ordinære afdelingsmøde. At bestyrelsen for Gymnastikafdelingen var skuffet 

manglende fremmøde er forståeligt, for det er jo netop på sådan en aften, at med-
det frivillige arbejde, som afdelingen 

yder. Selvom man ikke har nogen intentioner om at blive valgt ind i af-
delingen, skylder man stadigvæk afdelingen, at man viser interessen 

alområde, de er med til at gøre 



DET SKER 
November 

07.  Hyggeeftermiddag på Lillegården 
11.  Lottospil på brandstationen kl. 19.30 (dørene åbnes 18.30) 
12.  Strikkecafe i kirkehuset kl. 19.00 
14.  Lottospil på Lillegården 
15.  Brætspilaften i kirkehuset kl. 18.30 
16.  Bag og Smag i kirkehuset kl. 13.00 
21.  De superseje seniorsild underholder på Lillegården kl. 14.00 
22.  Fællesspisning i kirkehuset – derefter 
22.  Læsecafe i kirkehuset kl. 19.30 
28.   Pakkespil på Lillegården kl. 14.00. Medbring en pakke til 30 kr. 

December 
02.  Julegudstjeneste kl. 14.00, herefter 
02.  Juletræsfest på Efterskolen 14.30 – 17.00. 
02.  Juletræsfest i Marstrup kl. 14.00 – Sted: SFO bygningen 
04.  Herrefrokost med damer i kirkehuset kl. 12.00. Husk tilmelding. 
05.  Onsdagsklubben holder julefrokost på Søstjernen kl. 12.00 
06.  Julekoncert i kirken 19.30 – Herning kirkes drengekor 
11.  Deadline Kontakten 
12.  Adventsmøde på Lillegården med Poul Martin Langdahl kl. 14.00  

Januar 
22.  Deadline Kontakten 

Februar 
26.  Deadline Kontakten 
 
 
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: 11.12.. kl. 12.00. (Næste igen 22.01.) 
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 
 



Børnehuset Chilli 
 

Generalforsamling og forældremøde
D. 25. oktober havde vi generalforsamling 
sespladser. Bestyrelsen består nu af følgende forældrevalgte:
Mette Eriksen, Jakob Moeskjær Wendt, Lise Staalsen Hedegaard, 
Helle Wolff, Tenna Laurup og David Jensen. 
Louise R. Lauridsen valgt som suppleanter. 
Ved førstkommende bestyrelsesmøde 
Efter generalforsamlingen havde vi 
deltage i tre forskellige workshops omkring aktuelle temaer: kostpolitik, ICDP 
samt motorik og sprog.  
Kostpolitik 
Bestyrelsen har netop revideret 
Handleplan for mad og måltider 
sunde valg til det lette valg i alle kommunens institutioner. Det store spørgsmål 
er jo så, hvad er så sundt? I Chilli har vi valgt at tage udgangspunkt i de officielle 
kostråd fra Fødevarestyrelsen:

1. Spis mere varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv
2. Spis frugt og mange grøntsager
3. Spis mere fisk 
4. Vælg fuldkorn 
5. Vælg magert kød og kødpålæg
6. Vælg magre mejeriprodukter
7. Spis mindre mættet fedt
8. Spis mere mad med mindre salt
9. Spis mindre sukker 

10. Drik vand 
Vi vil gerne have, at børnene medbringer nogle sunde madpakker og når vi se
verer noget spiseligt, så har vi øje for, at det er sundt.
ICDP 
I Chilli arbejder vi med ICDP, som står for 
gram, som sigter mod at øge kvaliteten af sa
Programmets grundlæggende mål er, at gøre voksne mere lydhøre overfor 
børns behov, samt forbedre de voksnes evne til at møde børn på børnenes egne 
præmisser.  
Vi er så heldige, at vi i Chilli har uddannet ICDP
ledningsforløb for forældre, der ønsker at bliver klogere på, hvordan man kan 
styrke det gode samspil med sit barn.

Generalforsamling og forældremøde 
generalforsamling med kampvalg om de ledige 

Bestyrelsen består nu af følgende forældrevalgte:
Mette Eriksen, Jakob Moeskjær Wendt, Lise Staalsen Hedegaard, 
Helle Wolff, Tenna Laurup og David Jensen. Desuden er Bettina K. Horst samt 
Louise R. Lauridsen valgt som suppleanter.  
Ved førstkommende bestyrelsesmøde d. 12.11.18 konstituerer bestyrelsen sig.
Efter generalforsamlingen havde vi forældremøde, hvor der var mulighed for at 
deltage i tre forskellige workshops omkring aktuelle temaer: kostpolitik, ICDP 

Bestyrelsen har netop revideret Chillis kostpolitik. Den tager udgangspunkt i: 
Handleplan for mad og måltider i dagtilbud og skoler, hvor målet er, at gøre det 
sunde valg til det lette valg i alle kommunens institutioner. Det store spørgsmål 
er jo så, hvad er så sundt? I Chilli har vi valgt at tage udgangspunkt i de officielle 
kostråd fra Fødevarestyrelsen: 

ere varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv 
Spis frugt og mange grøntsager 

Vælg magert kød og kødpålæg 
Vælg magre mejeriprodukter 
Spis mindre mættet fedt 
Spis mere mad med mindre salt 

 

gerne have, at børnene medbringer nogle sunde madpakker og når vi se
verer noget spiseligt, så har vi øje for, at det er sundt. 

I Chilli arbejder vi med ICDP, som står for International Child Development Pr
sigter mod at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne. 

Programmets grundlæggende mål er, at gøre voksne mere lydhøre overfor 
børns behov, samt forbedre de voksnes evne til at møde børn på børnenes egne 

Vi er så heldige, at vi i Chilli har uddannet ICDP-vejledere, som
øb for forældre, der ønsker at bliver klogere på, hvordan man kan 

styrke det gode samspil med sit barn. 

om de ledige bestyrel-
Bestyrelsen består nu af følgende forældrevalgte: 

Mette Eriksen, Jakob Moeskjær Wendt, Lise Staalsen Hedegaard, Lene Bræraa, 
Desuden er Bettina K. Horst samt 

konstituerer bestyrelsen sig. 
var mulighed for at 

deltage i tre forskellige workshops omkring aktuelle temaer: kostpolitik, ICDP 

. Den tager udgangspunkt i: 
i dagtilbud og skoler, hvor målet er, at gøre det 

sunde valg til det lette valg i alle kommunens institutioner. Det store spørgsmål 
er jo så, hvad er så sundt? I Chilli har vi valgt at tage udgangspunkt i de officielle 

 

gerne have, at børnene medbringer nogle sunde madpakker og når vi ser-

International Child Development Pro-
mspillet mellem børn og voksne. 

Programmets grundlæggende mål er, at gøre voksne mere lydhøre overfor 
børns behov, samt forbedre de voksnes evne til at møde børn på børnenes egne 

vejledere, som kan tilbyde et vej-
øb for forældre, der ønsker at bliver klogere på, hvordan man kan 



 
Motorik og sprog 
I Chilli har vi forskellige kufferter, som bø
nene kan låne med hjem. Heri ligger forske
ligt materiale, som de kan lege med hje
me sammen med mor og far. Det kan eks. 
være et sugerør, som barnet skal puste i. 
Hvor langt kan man mon puste en vatkugle 
væk? Her træner barnet sin
så det bliver let at udtale vores sprog.
Det skønne efterår 
Alle børn og voksne har i den seneste tid nydt det skønneste efterårsvejr. Trad
tionen tro deltog de ældste børn i Fællesskolen HMV’s motionsløb dagen før e
terårsferien. Det var nogle glade børn og voksne, som kom i mål.
Udendørs er der bl.a. blevet fundet de 
er blevet forvandlet til edderkopper og billeder af dyr og naturen. Der er blevet 
holdt høstfest og vi har fejret
vi har kunnet spise. 
Vi glæder os til den kommend
Alle legetøjskatalogerne er udkommet 
en skøn højtid med masser af hemmeligheder, hygge og overraskelser. Der vil 
helt sikkert være nogle børn, som i den næste tid vil lave hemmelighede
mor og far ikke må få noget at vide om, før d. 24. december…..
- 
 

BORGERBUDGETTERING HOPTRUP
53 personer deltog i mødet på Efterskolen, hvor der skulle stemmes om 6 fo
slag. Flg. får tildelt midler: 
Renovering af Madpakkehus 
Robotklipper til krolfbanen  
Buskrydder til udvidelse og renovering af krolfbanen
Opbygning af udendørs fitness ved Slivsø 14.000,
 

I Chilli har vi forskellige kufferter, som bør-
nene kan låne med hjem. Heri ligger forskel-

kan lege med hjem-
me sammen med mor og far. Det kan eks. 
være et sugerør, som barnet skal puste i. 
Hvor langt kan man mon puste en vatkugle 

barnet sin mundmotorik, 
så det bliver let at udtale vores sprog. 

rn og voksne har i den seneste tid nydt det skønneste efterårsvejr. Trad
tionen tro deltog de ældste børn i Fællesskolen HMV’s motionsløb dagen før e
terårsferien. Det var nogle glade børn og voksne, som kom i mål.

blevet fundet de flotteste efterårsblade og kastanjer, som 
til edderkopper og billeder af dyr og naturen. Der er blevet 

fejret, at naturen har givet os forskellige afgrøder, som 

Vi glæder os til den kommende tid… 
Alle legetøjskatalogerne er udkommet – det betyder, at der ikke er så lang tid til 
en skøn højtid med masser af hemmeligheder, hygge og overraskelser. Der vil 
helt sikkert være nogle børn, som i den næste tid vil lave hemmelighede

kke må få noget at vide om, før d. 24. december…..

BORGERBUDGETTERING HOPTRUP-DIERNÆS
53 personer deltog i mødet på Efterskolen, hvor der skulle stemmes om 6 fo

Renovering af Madpakkehus på pladsen ved Slivsøen: 10.000,
 på pladsen ved Slivsøen: 20.000,-

Buskrydder til udvidelse og renovering af krolfbanen: 6.000,- 
Opbygning af udendørs fitness ved Slivsø 14.000,- 

rn og voksne har i den seneste tid nydt det skønneste efterårsvejr. Tradi-
tionen tro deltog de ældste børn i Fællesskolen HMV’s motionsløb dagen før ef-
terårsferien. Det var nogle glade børn og voksne, som kom i mål.  

flotteste efterårsblade og kastanjer, som 
til edderkopper og billeder af dyr og naturen. Der er blevet 

at naturen har givet os forskellige afgrøder, som 

det betyder, at der ikke er så lang tid til 
en skøn højtid med masser af hemmeligheder, hygge og overraskelser. Der vil 
helt sikkert være nogle børn, som i den næste tid vil lave hemmeligheder, som 

kke må få noget at vide om, før d. 24. december….. 

DIERNÆS 
53 personer deltog i mødet på Efterskolen, hvor der skulle stemmes om 6 for-

10.000,- 
- 
 



LANDDISTRIKTERNE
Vort sogn rummer tre landdistrikter ud af kommunens 28 landdistrikter. Det er 
Marstrup, Hoptrup/Diernæs og Sønderballe. Hvert distrikt får hvert år tildelt 
50.000 kr. til diverse lokale formål. Kommunens landdistriktskoordinator, So
veig Kappel, fortæller, at det var byrådet, der i 2008 vedtog landdistriktspoliti
ken, hvorved de 28 distrikter blev fa
afgrænset som geografiske områder uden for hovedbyen og centerbyerne. Det 
enkelte landdistrikts afgrænsning er fremkommet i dialog og samarbejde med 
lokalsamfundene, og med udgangspunkt i eksisterende samarbejde og tilhør
forhold gennem generationer i landområderne, oftest centreret om det sociale 
liv og fællesskab i landsbyerne om for eksempel kirk

Ikke alle forstår logikken i sammensætningen. Hvorfor skal f.eks. ganske små d
strikter med få indbyggere have tildelt samme beløb som områder med 4
gange så mange borgere? Hertil svarer Solveig Kappel: ” Virkeligheden er dyn
misk, og der er måske basis for drøftelse af om de nuværende afgrænsninger 
fortsat er den rigtige eller der er behov for justeringer. En sådan proces er der 
ikke taget stilling til på nuværende tidspunkt.”

LANDDISTRIKTERNE
Vort sogn rummer tre landdistrikter ud af kommunens 28 landdistrikter. Det er 
Marstrup, Hoptrup/Diernæs og Sønderballe. Hvert distrikt får hvert år tildelt 
50.000 kr. til diverse lokale formål. Kommunens landdistriktskoordinator, So

Kappel, fortæller, at det var byrådet, der i 2008 vedtog landdistriktspoliti
ken, hvorved de 28 distrikter blev fastlagt. Solveig Kappel: ” Landdistrikterne er 
afgrænset som geografiske områder uden for hovedbyen og centerbyerne. Det 

afgrænsning er fremkommet i dialog og samarbejde med 
lokalsamfundene, og med udgangspunkt i eksisterende samarbejde og tilhør
forhold gennem generationer i landområderne, oftest centreret om det sociale 
liv og fællesskab i landsbyerne om for eksempel kirke, skole og forsamlingshuse.

Ikke alle forstår logikken i sammensætningen. Hvorfor skal f.eks. ganske små d
strikter med få indbyggere have tildelt samme beløb som områder med 4
gange så mange borgere? Hertil svarer Solveig Kappel: ” Virkeligheden er dyn
misk, og der er måske basis for drøftelse af om de nuværende afgrænsninger 
fortsat er den rigtige eller der er behov for justeringer. En sådan proces er der 
ikke taget stilling til på nuværende tidspunkt.” 

LANDDISTRIKTERNE 
Vort sogn rummer tre landdistrikter ud af kommunens 28 landdistrikter. Det er 
Marstrup, Hoptrup/Diernæs og Sønderballe. Hvert distrikt får hvert år tildelt 
50.000 kr. til diverse lokale formål. Kommunens landdistriktskoordinator, Sol-

Kappel, fortæller, at det var byrådet, der i 2008 vedtog landdistriktspolitik-
: ” Landdistrikterne er 

afgrænset som geografiske områder uden for hovedbyen og centerbyerne. Det 
afgrænsning er fremkommet i dialog og samarbejde med 

lokalsamfundene, og med udgangspunkt i eksisterende samarbejde og tilhørs-
forhold gennem generationer i landområderne, oftest centreret om det sociale 

e, skole og forsamlingshuse. 

Ikke alle forstår logikken i sammensætningen. Hvorfor skal f.eks. ganske små di-
strikter med få indbyggere have tildelt samme beløb som områder med 4-5 
gange så mange borgere? Hertil svarer Solveig Kappel: ” Virkeligheden er dyna-
misk, og der er måske basis for drøftelse af om de nuværende afgrænsninger 
fortsat er den rigtige eller der er behov for justeringer. En sådan proces er der 



MIKKIS SPALTE 

 
I brandværnet har vi været af sted 8 
gange. 3. 10.: færdelsuheld på mo-
torvej, ingen tilskadekomne, kun op-
rydning. 4. 120.: Brombærvej 35 ass. 
til Falck, ikke indsat. 8. 10.: Årø 34 
ass. til Falck, ikke indsat, vendte om 
ved færgelejet. 9. 10.: Spulling af mo-
torvej mellem afkørsel Moltrup og 
Christiansfeld efter uheld med 3 last-
vogne. 10. 10.: Uheld på motorvej 
ved Rødekro, 1 alvorlig kvæstet. 28. 
10.: Bilbrand i det fri Marstrupvej. 
 Vi har fået lagt nye fliser, så vi får 
bedre plads til bilerne, når alarmen 
lyder og til vores juletræ, som vi må 
hente hos Lone & Kim Kragh. Jens 
Skov på Skovbyvej gir det lille juletræ 
til indenfor, som Børnehaven kom-
mer og pynter. Husk vores LOTTO-
SPIL SØNDAG d. 11 November kl. 
19.30. Dørerne åbnes kl. 18.30. Vel-
mødt til et par hyggelige timer. I 
brandværnet vil vi sige tak til skole-
leder Anne Marie Andersen for at vi 
må låne skolens kaffemaskine, når vi 
er på brand om natten til at brygge 
kaffe til brandmændene. 

I Madklubben For Finere Mænd er vi 
startet med en tur til Bryggeriet Fugl-
sang med vore damer. Det var en 
hyggelig aften med rundvisning af 
Erik Andersen og vores egen Martin 
Black Bird, med smørebrød og nogle 
forskellige øl. Der var en masse klog 
snak, som aftenen skred frem. Vores 
gæstekok, Roald fra Søstjernen, fik 
en god menu fremtryllet, en stor tak 
fra holdet, vi ser frem til næste gang. 

HOPTRUP FRIVILLIGE 
BRANDVÆRN 

afholder 
LOTTOSPIL 

søndag den 11. november 2018 kl. 
19.30 

(dørene åbnes kl. 18.30) 
PÅ HOPTRUP BRANDSTATION  

MANGE FINE GEVINSTER 
ALLE ER VELKOMNE 

BRANDVÆRNET 
 

NU ER DEN GAL IGEN 

 
 

HUSK NU POSERNE 
Det er især et problem omkring sko-

len og børnehaven i Hoptrup. 
 



Festlige højskoledage  2018 på Kalvø 
Det er godt med honningdepoter.  

Festlige højskoledage fandt i slutningen af august på Kalvø Badehotel, hvor  
 Kulturforeningens formand Claus Helsbøl havde indbudt til højskoledage. 
Ved indkørslen til øen vejrede hver dag 10 Dannebrogsflag. Solen skinnede hver 
dag, og som de mange deltagere nød i pauserne og de i øvrigt gode forhold på 
Kalvø badehotel. 
Temaet i år var ”At sætte spor”, som blev belyst på forskellige måde, og hver 
dag indledt med dejlig morgensang og fortælling  af Anette Kjær. 
Claus Helsbøl indledte med at fortælle lidt om formålet med højskoledagene, 
nemlig af det gjaldt om at have og søge honningdepoter. Noget som Tøger Sei-
denfaden, Politikens nu afdøde chefredaktør engang fortalte. ”Honningdepoter 
er noget godt, og noget man går og glæder sig til. Det kan bare være en hygge-
stund med familien, det kan være en bog, en film, et møde, et eller andet man 
på forhånd ved, at man vil nyde, der ligger bag og venter på en et par dage for-
ude. Hvis man ikke hele tiden har et par honningdepoter liggende derude, bliver 
det hurtigt gråt bare at stå op om morgenen”. 
I år var der en del lokale foredragsholdere, som bidrog :Sten Kaalø, forfatter – 
Bovlund- Karsten Nissen, nu Aabenraa 
,men tidligere biskop i Viborg- Hans 
Schlaikier, Barsmark/Hong Kong, tidligere 
direktør i Jebsen rederiet Marie Louise 
Odgaard Møller, sognepræst i Bov-John 
Melchiorsen, Haderslev fortalte om sin tid 
som feltfeltpræst i Afghanistan. Der var 
også udflugt til orgelfirmaet Marcussen og 
Søn, hvor bl.a. direktør Claudia Zacharia-
sen fortalte og viste rundt, inden der var 
kirkekoncert i Sct. Nikloaj kirke, hvor Olav 
Oussoren spillede. 
Claus Helsbøl er meget glad for den store 
                                                                                        Karsten Nissen deltog på Kalø                                  

 opbagning fra nær og fjern, for som arrangør er man altid glad for fulde huse. 
Årets deltagere ser allerede frem til næste års højskoledage, hvor indholdet som 
altid er afvekslende og for alle, men altid med foredragsholdere m.v., som har 
noget særligt på sinde og som kan være med til at fylde vore ”honningdepoter”. 



Nyt navn og ny titel 
Krudtuglerne Diernæs, 0-3 års Privat 

Pasningsordning 
Tilbage i au-
gust måned 
holdt vi for-
ældrekaffe, 
hvor vi fejre-
de, at vi er 
blevet certifi-
ceret Grønne Spirer, som bl.a. betyder: 
At vi er aktive i naturen uanset vind og vejr, at børnene 
lærer om årstiderne og at vi arbejder med ”fra have til 
mave”. 
Vi arbejder ud fra en årsplan, som er baseret på, at bør-

nene møder mangfoldigheden i naturen, både i årets gang, i forskellige aktiviteter og for-
skellige miljøer, så som mark, skov, strand osv. 
Alt dette gjorde vi godt i forvejen, men nu har vi 
bevis på det, samtidig med at vi har bedre adgang 
til nye materialer og kurser gennem de Grønne Spi-
rer.  
Her i weekenden kom der ny inspiration med hjem 
fra kurset ” Små børn i ro og bevægelse – natursan-
ser, sundhed og de nye læreplaner”. 
Kurset indeholdt en bred vifte af ideer til, hvad man 
kan lave med børn fra 0-3 år i naturen, hvor praktik 
og teori blev kædet sammen bl.a. gennem de nye 
styrkede læreplaner, hvor science nu også indgår.  
Science skal forstås som viden og nysgerrighed omkring naturfænomener, hvor man udfor-
sker, leger og er nysgerrige sammen. 
Det giver indre ro at udforske skoven og at og at ligge og kigge op i trætoppene. 
Ud over den nye titel har vi også skiftet navn. Der er blevet bestemt, at alle private passere 
under § 78 nu skal have ”privat pasningsord-
ning” med i navnet og at ”dagpleje” ikke læn-
gere må bruges.  
Vi hedder nu ikke længere ”Diernæs Dagpleje”, 
men i stedet ”Krudtuglerne Diernæs, 0-3 års 
Privat Pasningsordning”. Det er kun navnet, 
som har ændret sig.   
Vi er stadig et lille trygt pasningssted, hvor fag-
lighed, omsorg og udvikling vægtes højt, hvor 
børnene udvikler sig socialt i en overskuelig 
gruppe og hvor vi elsker frisk luft og at komme 
ud og bevæge os.  
 



 
                           DE STØTTER KONTAKTEN  

2 DOIT.DK V. MICHAEL " Vi GØR NOGET VED IT"  HOPTRUP     30 26 64 65 
AAGE JØRGENSEN VVS            74 52 66 40 
ANETTE's  RENGØRING -HOPTRUP KIRKEBY 16        20 14 48 26 
BRUGERRÅDET FOR LILLEGÅRDEN Bestilling:Ruth Marek: ruth.marek@mail.dk   20 22 56 29  

Nøgleudlevering: Birthe Sandholdt, Lillegård 5  51 34 16 55 
BØRNEHUSET CHILLI            20 51 19 40 
EL-TEK APS              74 57 62 20 
GRUBEGÅRD  I/S,  JACOB SMIDT          60 67 25 20 
KLINIIK – FØDDER I CENTRUM,  HOVSLUNDVEJ 33       60 65 52 81 
FÆLLESSKOLEN  HoptrupMarstrupVilstrup        74 34 38 50 
GRANMAND.DK v. JENS J. SKOV (mobil: 28155737)       74 57 53 71  
HENRIKSEN - BYG - ved JOHN HENRIKSEN                  40 59 18 48 
HOPTRUP  EFTERSKOLE           74 57 10 14 
HOPTRUP BORGERFORENING (besøg vores side på Facebook)        
HOPTRUP FODKLINIK V/DORTE ROSENKILDE        29 72 57 86  
HOPTRUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN, TORBEN HANSEN      40 36 84 70 
HOPTRUP MARSTRUP IDRÆTSFORENING 
HOPTRUP MURERFORRET. V/KARLO SKØTT, EGEDAL 6 skoett@bbsyd.dk                  24 49 84 48 
HOPTRUP PENSIONISTFORENING          20 22 04 55 
HOPTRUP SOGNS LOKALHIST. FORENING         74 57 51 65 
HOPTRUP SOGNS MENIGHEDSRÅD          74 57 53 10  
HOPTRUP VANDVÆRK, FORMANDEN TLF.:        20 40 55 72 
VÆRKPASSER: 23 69 47 99       KASSEREREN :        23 88 93 64 
JØRN BONDE AUTOVÆRKSTED          74 57 55 35 
KESTRUP SMEDE & MASKINVÆRKSTED         74 57 51 32 
KNUD EGON SKOVRUP (BESTIL PÅ)          30 74 13 05 
KNUD IWERS, SNEDKER- OG TØMRERFORR.        74 57 59 83 
L. L. RENGØRING, ØSTERGÅRDSMØLLE 4  v. LINDA LAASHOLDT     60 92 92 00  
MALERFORR. v/HENRY SCHULTZ, MARSTRUP        74 57 58 45 
MARIANNES KLIPPESTUE, KÆRSMINDEVEJ 16 A       61 78 66 17 
MARSTRUP BEBOERFORENING          29 24 80 78 
MARSTRUP VANDVÆRK v/Formand KARSTEN B. MADSEN      21 40 45 88  
MARSTRUP KØBMAND            29 83 80 09  
PAMHULE JAGT OG FISKERI, PAMHULEVEJ 67                                                                   26 12 45 47  
PETER HEISSEL, VENBJERG           74 57 56 22 
PETER HEJSELS AUTOVÆRKSTED          74 57 54 22 
RESTAURANT SØSTJERNEN           74 57 55 08 
SPAR ved  LONE & MORTEN LANG          74 57 52 04 
STRANDGÅRDEN, SØNDERBALLE (www.strandgaarden.net)     28 11 62 89 
TALSMEDEN – Bogføring der giver dig overskud, Diernæsvej 126, Haderslev     51 81 12 64  
TREVIA v/ OLE SKOVSHOVED, EGEDAL 17      20 25 03 04  
TORBENS PEJSESERVICE, HOPTRUP          51 55 65 44 
Vh-consult.dk - Tilstandsrapporter og Energimærkning       40 20 12 43 
VIKÆR STRAND CAMPING:  info@vikaercamp.dk       74 57 54 64 
VOGNMAND AAGE KUSCH, DJERNÆS STRANDBY 67       20 28 08 47 
      

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 


