kontakten
NUMMER 2 SEPTEMBER 2019
GENSYNSDAG FOR 13. ÅRGANG

Hoptrup Efterskole er blevet en succeshistorie. Skolen er godt i gang med sin
14. sæson, og de gamle elever holder ved. Således er der den 26. oktober gensynsdag for sidste års elever. Godt gået.
Følg efterskolen på facebook.
Man kan også følge Kontakten på facebook. Skriv blot ”kontakten” i søgefeltet.
Men her har I den ægte vare. Kontakten i papirformat med historier og nyheder
fra hele sognet. Det er jer læsere, der bestemmer indholdet. I dette nummer har
vi artikler fra skole, børnehave, beboerforeninger, idrætsforeningen, brandværnet og ikke mindst kirken, der ud over de kirkelige handlinger byder på mange
spændende tiltag.

HALMBANDEN – NU OGSÅ MED BILLEDER

I sidste nummer fortalte Mikki, at Halmbanden også i år har været på arbejde.
Selv var han forhindret, fordi hans chef havde sendt ham til Kreta; men med
ekstra indskrivning af mandskab fra Vilstrup gik arbejdet i gang. Først den 19.
juli, hvor arbejdet blev afbrudt på grund af en defekt halmpresser. Fem dage
senere blev det så afsluttet i god ro og orden.

Stafet for Livet var igen en fantastisk weekend – tusind tak
til alle der betalte ind til holdet & til jer der holdte stafetten
i gang. Der blev gået/løbet 350 runder = 700 km. Med
hjælp fra bla. rundesponsorerne:
– Arling Int.. Møbeltransport ApS, Henriksen Byg og LLowenco –
fik vi samlet 14.442 kr. sammen til Kræftens Bekæmpelsen.
Et resultat vi kan være stolte af og som gør, at HMIF igen vil være at finde blandt
holdene til næste
ste års Stafet for Livet.
Indendørssæsonen er skudt
dt godt i gang. Der er god interesse for alle vores ti
tilbud, så det tegner til, at det bliver en rigtig god vintersæson i HMIF. Gymnastik
Gymnastikog Floorball afdelingen har haft trænere/instruktører på kursus, så de er alle
blevet rigtig godt klædt på til den ny sæson. MTB & Yoga har indviet deres nye
lokaler i Motionshuset. Med hensyn til Motionscenteret er vi meget tæt på mål.
2 instruktører er blevet uddannet og alle lokaler er sådan set klar, så nu er vi kun
bundet af levering fra eksterne leverandører. Vi arb
arbejder
ejder på højtryk for, at vi kan
åbne motionscenteret i løbet af november mdr. Vi glæder os rigtig meget til, at
få gang i centeret og håber, at vi dermed kan tiltrække mange nye medlemmer
fra Hoptrup, Marstrup og omegn.
Selvom Idrætsforeningen ligger i Ma
Marstrup,
rstrup, er det vigtigt at pointere, at foreninforeni
gen er for hele sognet – Hoptrup, Marstrup, Diernæs, Sønderballe & Kestrup.
Det er kommet mig for øre, at nogle mener, at den kun er forbeholdt borgere i
Marstrup. Til dette kan jeg kun sig - NEJ - se på alt hvad
ad sognet tilbyder som en
helhed, uanset om vi taler om skole, børnehaver, kirke, pensionistforening,
krolfforening, spejder eller idrætsforening, er de alle med til at gøre vores sogn
til et unikt sted at bo. Om de ligger i den ene eller den anden by, er fuldstændig
ligegyldigt, de er til for os alle og er med til at skabe et fællesskab, som vi abs
absolut skal værne om.
Fællesskab er nøgleordet for næste arrangement i HMIF. Fredag den
08.november afholder vi igen et Åbenhal arrangement, hvor der bliver rig m
mulighed for sport & leg for hele familien. Arrangementet er gratis, og vi håber at
se børn, forældre og bedsteforældre fra hele sognet til en hyggelig aften i
Marstruphallen. Mere om arrangementet kan ses her i kontakten.
Hold jer opdateret om, hvad der ssker
ker 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
ndhansen@live.dk

Byfesten i
Marstrup.

Fredag d. 30/8 og lørdag d. 31/8
havde vi byfest i Marstrup. Vejret viste sig fra sin allerbedste
side med omkring 26 – 28 grader. Vi havde både aktiviteter i
hallen, på plænen bag hallen og rundt i byen. Der var stor opbakning som altid.
Faktisk slog vi rekorden
for fællesspisningen lørdag aften med omkring
120 personer. I år til bilorienteringsløbet var de
fleste biler og hold pyntet– desværre er der ingen billeder af dette. Her
nedenunder er der lidt
stemningsbilleder fra byfesten. Yderligere billeder med blandt andet vindere og
hold fra de forskellige aktiviteter, sildebordet, kagebordet og tombolaen kan ses
på vores Facebook side – Marstrup Beboerforening.
Beboerforeningens bestyrelse vil hermed sige tak til alle involverede, som var
med til at gøre, at byfesten blev så stor en succes, samt til alle der kom og var
med til de forskellige aktiviteter. Den store opbakning gør jo netop, at vi gerne vil
blive ved med at lave en byfest hvert år, da den er med til at give et sammenhold
i Marstrup.

FLERE INDTRYK FRA BYFESTEN I MARSTRUP

Lejrskole i København

Turen til København var spændende og en fantastisk oplevelse.
Det var sjovt at være sammen med sine venner
venner, og vi oplevede en masse. Det
var også en helt anden måde at se klassen på, for man boede jo på en måde
sammen i en uge.
Vi var i Rundetårnet, Amalienborg, i Tivoli, på
Strøget og en hel masse andre steder. Det ffedeste var nok at være i Tivoli
Tivoli, for der var en
masse sjove forlystelser, ogg andre fede ting
man kunne lave.
Der var også, da vi gik i en gruppe
gruppe, hvor Maja
sagde: “Daa mig og Diana var små
små, gik vi ned i
den
forlystel
se,
og hver gang vi kom op igen,
igen regnede
det.. Så hvad nu hvis vi går ned i den og
regnvejret så stoppede” Så gik vi ned i
den kom op, og det stoppede med at
regne. Det var lidt sjovt.
Sengene på det hotel,
hotel vi boede på, var
ikke de bedste men heller ikke de værvæ
ste.
Lærerinderne kunne nogle gange være lidt skrappe
skrappe, men vi var vist heller ikke de
sødeste børn hele tiden.
Det var også lidt irriterende,, at Det
hele tiden regnede, og at vi tit sku
skulle gå meget langt. Men i Tivoli var
der hverken langt at gå eller regn
før ved middagstid. Fredag kørte vi
meget trætte hjem i toget efter en
spændende uge.
Hilsen 6. klasse.

Projektforslag Borgerbudgettering 2019
Mød op til mødet d. 21. oktober kl. 19.00
på Efterskolen, og vær med til at stemme på det
projekt, du synes bedst om
om!
Projekt navn

Kort beskrivelse

Borde og bænke

4 stk. bordee med bænke + 2 bænke til pladsen
ved Slivsøen, Hoptrup

Ja

20.000

Hjælp til trykning
af Kontakten

Kontakten udkommer i hele sognet 8 gange
om året. Der er udgifter til trykning og
distribution på knap 40.000 kr. om året. De
betales af bagsideannoncører,
menighedsrådet
enighedsrådet samt frivillige bidrag. De
sidste år er stoffet øget
øget, og omkostningerne
kan ikke dækkes af ovenstående.
Rekvisitter til pladsen ved Slivsøen, Hoptrup:
Dobbelt kaffemaskine
Termokander
Plæneklipper med opsamler

Ja

10.000

Ja

10.000

3 granitbænke,
ænke, som skal stå rundt i kanten
ved Slivsøparken
livsøparken

Ja

15.000

Rekvisitter til
pladsen ved
Slivsøen, Hoptrup
Bænke på
Slivsøpladsen

Tovholder

Informationsfolder Informationsfolder med gang
gang- og
motionsstier i området.
HMIF Motionshus Støtte til etablering af HMIF motionshus

Beløb

Nej
Nej

Kære Borgere i Hoptrup og Djernæs
Djernæs.
Der er indtil nu kommet forslag,, der dækker et beløb på 50.000 kr.
Da der er penge, som er overførtt fra tidligere år, har vi ialt ca. 85.000 kr., der skal fordeles.
Vi vil opfordre til, at der komme
kommer flere projektforslag. Husk, der skal være et budget,
budget en kort
beskrivelse og en tovholder.
Hvis du har brug for hjælp eller mangler et projektskema
projektskema, er du velkommen til at kontakte
os. Projektskema skal være afleveret senest d. 14
14. oktober.
Henning Nørgaard, e-mail: henning@hoptrup.net - Telefon:
elefon: 40965628
Kirsten Hejsel, e-mail: venbjerg@mail.dk - Telefon: 30445622
Borgerforeningen for Hoptrup og Omegn.

ÅBEN HAL – SPORT & LEG
GRATIS HMIF ARRANGEMENT

FREDAG DEN 08.11.2019
FRA 17.00
TIL 20.00

Få en god start på weekenden sammen med familien
familien,, naboerne og vennerne med sport, leg
og hygge i HMIF. Kom og prøv f.eks.:
Fodbold, Håndbold, Floorball, Badminton, Bordtennis, Bowls, New Age Kurling og
Gymnastik redskaberne.
Tag sportstøjet på og medbring indendørssko (rengjorte sportssko) og kom glad til en
festlig, hyggelig og sjov aften i Marstrup hallen.
Ud over sport og leg, vil der også være mulighed for at kigge nærmere på de nye lokaler i
Motionshuset.
Cafeteriet vil være åbent.
Der kan købes Øl/v
vand, saftevand, kaffe, pølser, pommes, slik, osv.
Skal der være styr på aftensmaden, så tilbyder HMIF ogs
også Pitabrød for 25 kr. pr. pers. (børn
under 3 år gratis). Bestilling af aftensmad er nødvendigt på tlf. 26 79 50 73 senest onsdag den
06.11.2019 kl. 12.00
HUSK – MEDLEMSKAB AF HMIF ER IKKE PÅKRÆVET

Torsdag den 10. oktober kl. 18.30-20.30 Brætspilsaften i Kirkehuset
Se omtale nedenfor.
Søndag den 13. oktober kl. 10.30, 17. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste ved Poul Martin Langdahl
Søndag den 20. oktober kl. 19.00, 18. søndag efter trinitatis
Klaver- gudstjeneste ved Poul Martin Langdahl
Søndag den 27. oktober kl. 10.30, 19. søndag efter trinitatis
FAMILIE- Gudstjeneste ved Poul Martin Langdahl
Børnekoret medvirker.
Onsdag den 30. oktober kl. 14-16: Næste-kaffe
Præsten byder på kaffe i Kirkehusets café, se omtale nedenfor.
Torsdag den 31. oktober 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.
Søndag den 3. november kl. 10.30, Alle helgen søndag
Allehelgens gudstjeneste ved Poul Martin Langdahl. Alle helgen
gudstjenesten er en særlig gudstjeneste, hvor vi mindes dem vi har
mistet i året der er gået.
Efter gudstjenesten bydes på kaffe i kirkens kor.

Torsdag den 7. november kl. 19-21 Tema-aften om TRO
Vi mødes i Kirkehuset. Se omtale nedenfor.
Søndag den 10. november kl. 10.30, 21. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste ved Poul Martin Langdahl
Torsdag den 14. november kl. 18.30-20.30 Brætspilsaften i Kirkehuset
Se omtale nedenfor.
Søndag den 17. november kl. 19.00, 22. søndag efter trinitatis
Klaver- gudstjeneste ved Poul Martin Langdahl
_________________

KIRKENS KALENDER I ØVRIGT:
Babysalmesang: Der er babysalmesang i kirken om fredagen kl. 9.30.
Nye hold begynder efter aftale med Lone Skovgaard på 30484376.
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.
Børnekor: Børnekoret mødes i Kirkehuset hver torsdag kl. 14.30. Hvis du
har spørgsmål, så ring til Lone Skovgaard på 30484376.
Læsecafé: Den første mandag i måneden, kl. 19.00.
Strikkecafé: Den anden mandag i måneden, kl. 19.00.
Fællesspisning i Kirkehuset: Torsdag den 21. november kl. 18.00.
_________________

TEMA AFTNER I KIRKEHUSET
Der er planlagt en række tema-aftner i kirkehuset. Det er aftner med
oplæg, refleksion og samtale om bibelske temaer. Det temaer, som har
stor eksistentiel betydning for os alle. Den første aften om HÅB har været,
så nu er vi kommet til TROEN og KÆRLIGHEDEN gemmer vi til foråret.
Det er torsdag den 7. november kl. 19-21 det handler om TRO. Hvad er
tro? Hvor finder vi tro? Kan vi leve uden?
Har du spørgsmål til Temaaftnerne, så spørg Poul Martin.
Alle er velkomne til at være med! kaffe/te/saft og kage koster 20,Arr. 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 10. oktober og 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
_________________

Besøg på Fuglsang
- for både mænd og kvinder
Torsdag den 24. oktober kl. 19.30-ca 22
besøger vi Fuglsang. Vi mødes ved Festsalen.
Her er alle velkommen, så tag naboen eller konen med.
Vi skal være mindst 20 personer.
Pris 150 kr. for rundvisning, øl/sodavand og en gave.
Tilmelding ved Torben på tlf. 20405572 senest den 1. oktober.
Arr. Hoptrup Menighedsråd

HOPTRUP KIRKES VOKSENKOR
Voksenkoret ved Hoptrup Kirke er et etableret
kor, hvor mange af kordeltagerne har sunget
sammen i 4 år.
Koret mødes i oktober og november og synger
sange og salmer op til De 9 læsninger og
julekoncerten.
Det er: Onsdag den 2. oktober, den 9. oktober,
den 23. oktober, den 30. oktober, den 6. november,
den 13. november, den 20. november og den 27. november. Alle dagene
er det kl. 19-21.
De 9 Læsninger er 1. søndag i advent, den 1. december, klokken 10.30.
Koret mødes en time før til opvarmning.
Julekoncerten i Hoptrup Kirke er onsdag den 4. december.
Har du spørgsmål om koret, er du velkommen til at kontakte Lone
Skovgaard på 30484376 eller skovgaard.p@gmail.com
_________________

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 Culmbach
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

DIAKONI – a’hva’ for noget?
Der tales en del om diakoni, også her i
Hoptrup.
Men hvad er diakoni, egentlig for noget?
Diakoni betyder ’tjeneste’ - Diakoni er
formidlingen af Guds kærlighed i ord og
handling.
Diakoni er en gerning, der gøres til
bedste for et medmenneske
”Hvad I har gjort imod en af minde
mindste, har I gjort imod mig.” Har Jesus sagt.
Det betyder, at det er Jesus, vi møder, hver gang, vi
møder et menneske i nød.
Diakoni er det, vi gør for hinanden, for diakoni bygger på den
overbevisning, at Gud er kærlighed, og diakoni er formidlingen af Guds
kærlighed i ord og handling. Det er at sætte handling på Guds ord.
Det er medmenneskelig omsorgstjeneste og grundtonen i alle forhold i
menighed, i sogn og kirke. Det er grundtonen i et liv som kristent
menneske. Diakonien bliver konkret i alle de arrangementer og
fællesskaber som vi arrangerer i Kirkehuset og i kirken.
Diakonien kommer også til udtryk i mødet med samfundets allermest
udsatte, men også i gudstjeneste og i kirkens hverdag, når fællesskabet er
inkluderende og ikke ekskluderende.
Diakonien springer ud af det inkluderende fællesskab, hvor målet er, at
det enkelte menneske bliver båret af de andre. Kernen er, at alle
mennesker har uendelig værdi, som Guds skabninger, skabt i Guds
billede.
Poul Martin.

NÆSTE-KAFFE
Onsdag den 30. oktober kl. 14-16
byder præsten, - Poul Martin ,
på næste-kaffe i Kirkehusets Café.
Her er alle velkommen til en god snak!
_________________

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. Hoptrup menighedsråd

Live - streamede foredrag i Hoptrup Kirkehus.
Igen i efteråret bliver de naturvidenskabelige foredrag fra Århus
Universitet vist på storskærmen i Kirkehuset.
Alle er velkommen. Gratis entré. Kaffe/te og kage 20 kr.
Tirsdag 08. oktober kl. 19
Titel: På rumkrydstogt ud i Solsystemet

Tirsdag 22. oktober kl. 19
Titel: Snedige bakterier

Tirsdag 29. oktober kl. 19
Titel: Viden om vand

Tirsdag 05. november kl. 19
Titel: Mennesker i klimaets brændpunkter

Tirsdag 12. november kl. 19
Titel: Hvordan is og vand dannede Danmark
Læs omtale af alle foredragene på hjemmesiden
www.hoptrupkirke.dk

Fortsatte forandringer på kirkgården i Hoptrup
For 4 år siden fortalte vi her i
Kontakten om, at der på kirkegården
i Hoptrup i årene frem over ville ske
forandringer. Menighedsrådet har
lavet en plan over nogle ændringer,
så vi fortsat kan have en kirkegård,
der er et smukt syn, og som kan
dække de behov, der er for
gravsteder.
Dette arbejde er løbende fortsat
gennem årene. De dengang planlagte
ændringer med nye urnegravsteder
mod øst og vest, og græsområdet
mod vest med mulighed for
kistebegravelse med plade er
etableret. Desuden er der lavet nyt
område øst for kirken med
fællesgrav, og der er også kommet et
område med mulighed for kiste i
græs med opretstående sten,
eventuelt med et lille bed foran.
På www.hoptrupkirke.dk kan der
fortsat ses, hvilke gravstedstyper, der
tilbydes i Hoptrup.
Mod nord vil grus-gange blive lagt
om til græs, så der bliver mere
sammenhængende grønne områder.
Omkring kirken bliver der sløjfet
enkelte tomme gravsteder, hvor
ækkene fjernes, så der bliver bedre
arbejdsforhold for personalet, når
nye grave skal graves.
På menighedsrådets vegne
Dorthe Godbersen og Solvejg Clausen

Kirkgården mod nord bliver grønnere.

Kiste i græs med opretstående sten.

Nye fællesgrav øst for kirken
og urne i græs med plade.

SIDEN SIDST:
Dåb:

Thea Breum Søberg, Diernæs Strandvej, Diernæs
Elliot Ustrup Petersen, Kalmargårdsvej, Marstrup
Cassander Mortensen Johnsen, Hovslundvej, Hoptrup

Vielser:

Dorthe Gramberg Pedersen og Preben Hye, Marstrup

Begravede: Valerie Elsie Anne Maskrey, Marstrup
Peter Jegsen Broedersen, Over Kestrup
Solvej Vilhelmine Hansen, Marstrup
Indsamling: Ved høstgudstjenesten blev der samlet kr. 1900,- ind.
Beløbet er blevet delt i to, så den ene halvdel gik til Kirkkens Korshær i
Danmark og den anden halvdel til Menighedsplejen i Hoptrup Sogn.
Tak for en god gave!
___________________

KIRKEBIL:
Kirkebilen er gratis, og den kan benyttes af alle,
som ikke selv har kørelejlighed til gudstjenesterne.
Kørslen skal bestilles senest dagen før gudstjenesten hos Haderslev Taxa
på tlf.: 70 10 75 00. Husk også at bestille hjemkørsel ved samme lejlighed.
___________________

KIRKE KONTAKT:
(vi holder alle fridag om mandagen)

Organist:

Graver:

Sognepræst:

Lone Skovgaard
Tlf: 30 48 43 76

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

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

@: hoptrupkirke@mail.dk

@: PMLA@KM.DK

@: skovgaard.p@gmail.com

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

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.
Onsdag den 18. september var Onsdagsklubben på udflugt. Turen gik til
Klægagergaard, hvor vi fik dejlig kaffe
med boller og brødtærte (brødtort)
og rundvisning på gården. Herefter
kørte vi en rundtur i omegnen med
guide. Det blev en god eftermiddag.
Hilsen, bestyrelsen.
Det var desværre en fejl i ”Det sker”
sidste gang. Den 11. september stod
der ”lottospil”, men der skullehave
stået ”En flok glade pensionister underholder med sang og spil”. Mange
blev skuffede, da vi måtte oplyse, at
det var underholdning.
Hilsen, Annalise.
(Kontakten undskylder).
Program:
Onsdag den 9. oktober:
Hyggeeftermiddag.
Onsdag den 16. oktober:
Efterårsferie. Intet arrangement.
Onsdag den 23. oktober:
Foredrag. Ørkenens rotter i grusgraven, en tur gennem militærlejr med
Ruth Brik Christensen. Ruth er født
og opvokset på Kildely i Diernæs.
Onsdag den 30. oktober:
Lottospil.
Onsdag den 6. november:
Musik med Haarby Musikanter.
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.
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:12. 11. kl.
12.00. (Næste igen 17.12.)
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

SLIVSØ KROLFKLUB HOPTRUP

Ordinær generalforsamling
Torsdag den 10. okt. kl. 15.00
På Lillegård.
Dagsorden i henhold til vedtægterne
Foreningen er vært ved kage og
kaffe
Bestyrelsen

DET SKER
9.
10.
10.
21.
22.
23.
24.
29.
30.

Oktober
Onsdagsklubben. Hyggeeftermiddag kl. 14.00
Generalforsamling, Krolf. Lillegård kl. 15.00
Brætspilaften i Kirkehuset fra kl. 18.30 – 20.30
Borgerbudgettering på Efterskolen kl. 19.00 - Afstemning
Live streaming fra Århus Uni: Snedige bakterier. Kirkehuset 19.00
Onsdagsklubben. Foredrag ved Ruth Brik Christensen kl. 14.00
Menighedsrådet arrangerer besøg på Fuglsang
Livestreaming fra Århus Uni: Viden om vand. Kirkehuset 19.00
Kirkehuset 19.00
Onsdagsklubben. Lottospil kl. 14.00

13.
14.
20.
21.
27.

November
Livestreaming fra Århus Uni: Menneser i klimaets brændpunkter
Kirkehuset 19.00
Onsdagsklubben. Musik med Haarby Musikanter kl. 14.00
Åben hal i Marstruphallen. HMIF. 17.00 – 20.00
Deadline Kontakten kl. 12.00
Livestreaming fra Pårhus Uni: Hvordan is og vand dannede Danmark.
Kirkehuset 19.00
Onsdagsklubben. Hyggeeftermiddag kl. 14.00
Brætspilaften i Kirkehuset 18.30 – 20.30
Pensionistforeningen. Lottospil
Fællesspisning i Kirkehuset 18.00
Onsdagsklubben. Pakkespil kl. 14.00. medbring en pakke til 30 kr.

4.
11.
17.

December
Onsdagsklubben. Julefrokost kl. 12.00.
Pensionistforeningen. Adventsmøde kl. 14.00
Deadline Kontakten kl. 12.00

21.

Januar
Deadline Kontakten kl. 12.00

10.

Februar
Sogneaften med Anna Elisabeth Jessen Kirkehuset kl. 19.00

5.
6.
8.
12.
12.

Nyt fra Børnehuset Chilli
Vi kan se tilbage på en skøn sommer i Chilli. Børnene
har
uanset vejr og vind været optaget af at lege, nyde venskaber og de forskellige
aktiviteter, som vi har lavet. Nogle børn hu
husker
sker ”jul i juli”, som noget sjovt og lidt
skørt, andre husker bedst, da vi kølede fødderne i vandbaljer eller trampede i de
store vandpytter og vandet sprøjtede rundt om ørerne på os.
I mange år har sommerferiesampasninsommerferiesampasni
gen altid været i Hoptrup. For første
gang har vi haft sampasning i to uger i
sommerferien i hhv. Marstrup- og Hoptrup afdelingen. I personalegruppen og
Bestyrelsen skal vi selvfølgelig evaluere
på ordningen og beslutte, hvordan
hvor
vi vil
gøre det til næste år.
Efter en skøn sommer er næs
næsten
alle børn og personale nu tilbage i
den daglige gænge i Chilli. På be
begge matrikler vil børnehavebørnene
skulle deltage i Mate-musik,
musik, som
er et forløb, som bliver tilbudt af
Musikskolen hos os i Chilli. Her har
vi fokus på matematisk opmær
opmærksomhed i en kombination
ombination med
sang og musik.

Nye åbningstider
Vi har de seneste to år fået midler til at kunne udvide vores åbningstid. Disse
midler fortsætter desværre ikke efter 1. september. Fra politisk side drøftes
ifbm. budgetforhandlingerne, om der kan etable
etableres en permanent ordning med
udvidede åbningstider i enkelte institutioner i kommunen. I så fald ønsker Chilli
naturligvis at indgå i en sådan ord
ordning.

Åbningstider gældende fra d. 1.9.2019:
Chilli Hoptrup
Mandag kl. 6.15 – 16.35
Tirsdag kl. 6.15 – 16.35
Onsdag kl. 6.15 – 16.35
Torsdag kl. 6.15 – 16.45
Fredag kl. 6.15 – 15.45
Chilli Marstrup
Mandag kl. 6.25 – 16.45
Tirsdag kl. 6.25 – 16.45
Onsdag kl. 6.25 – 16.45
Torsdag kl. 6.25 – 16.45
Fredag kl. 6.25 – 16.05
Forældrerådsarrangementer
Vi er kommet godt i gang i vores nye forældreråd. I Hoptrup er der blevet inviteret til hygge og leg i Dyrehaven og fredag d. 20.9.2019 kl. 14.30 – 16.30 inviteres
til et arrangement i gymnastiksalen på Fællesskolen. I Marstrup afholdes den
traditionsrige arbejdsdag fredag d. 13.9.2019.
De bedste hilsner fra
Børnehuset Chilli

HOPTRUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN
Afholder

LOTTOSPIL

søndag den 10. november 2019 kl. 19.30
(dørene åbnes kl. 18.30)
PÅ HOPTRUP BRANDSTATION
MANGE FINE GEVINSTER
ALLE ER VELKOMNE
BRANDVÆRNET

MIKKIS SPALTE

I brandværnet har vi været af sted
syv gange. Den 28. august kl. 11:55,
Tøndervej ved Vartenbjerg, markbrand ikke i indsats. Igen samme dag
kl. 14:23 samme sted, kom i indsats
med tankvogn. Den 30. august kl.
12:06, Nørbygårdvej 50, Marstrup,
markbrand ikke i indsats. Igen samme dag ild i traktor, Hoptrup Næsvej.
Den 19. sep., Vedbølvej 5, ild i grisestald, men var ikke så alvorlig.Der var
ild i en ventilator, som landmanden

fik slukket, inden vi kom, vi fik luftet
ud i stalden.
Den 23. sep. afkørsel 69 ved Skovby,
trafikuheld, lidt forurening. Den. 29
sep. Hoptrup Hovedgade 120. Stor
Hovgård. Igen valle forurening. Det
næste, vi har, er vores lottospil søndag den 10 november kl.19:30. Dørene åbnes kl. 18:30. Se annonce andet sted i kontakten.
Brand kaptajnen har ordet. Der skal
fra alle os i Hoptrup Friv. Brandværn
lyde en stor tak for alle gaver og hilsner til vores Jubilæum, med venlig
hilsen Torben Hansen.
Black Bird over Slivsø blev en lidt våd
affære, men alle tog det med godt
humør og det var godt, at vi havde
PIT STOP hos Susan og Erik på Slivsøgård, for da gav det regn. Vi kom tilbage i laden ved Peter Iver lidt våde.
Vi fik nogle hyggelige timer med lidt
til at varme os på.
Hilsen Mikki.

FÆLLESSKOLEN TIL NATURVIDENSKABSFESTIVAL
4., 5. og 6. kl. fra Fællesskolen har
været på UC Syd til naturvidenskabsfestival, hvor de udforskede
vandets hemmeligheder gennem
ca. 50 forskellige værksteder, som
kunne besøges.

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 0-3 års Privat Pasningsordning V/pædagog Dorthe Kyster
L. L. RENGØRING, ØSTERGÅRDSMØLLE 4 v. LINDA LAASHOLDT
MALERFORR. v/HENRY SCHULTZ, MARSTRUP
MARIANNES KLIPPESTUE, KÆRSMINDEVEJ 16 A
MARSTRUP BEBOERFORENING
MARSTRUP VANDVÆRK v/Formand KARSTEN B. MADSEN
MARSTRUP KØBMAND
PAMHULE JAGT OG FISKERI, PAMHULEVEJ 67
PETER HEISSEL, VENBJERG
PETER HEJSELS AUTOVÆRKSTED
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

