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SENSOMMER

Æbler lyser rødt på træernes grene,
høsten går ind.
Går igennem skoven ganske alene,
stille i sind.

Gyldne farver og sensommerbrise
fylder hjertet med vemodig musik,
går og nynner en sensommervise
fjernt fra byens larmende trafik.

Nyt fra Børnehuset Chilli
”Fing’ren sidder fast på hånden,
hånden sidder fast på armen,
armen sidder fast på skuld’ren
og sådan sidder det hele fast.
Bum bum bum
De knogler de knogler…”
Sådan lyder en sang, som de ældste børn har lært i projektet, sang uden
grænser. Grundet corona blev vores udveksling med tyske børnehaver aaflyst, men vi håber at kunne deltage i et virituelt forløb med de øvrige de
deltagende børnehaver.
I begge afdelinger har vi også besøg af Jesper fra Musiksko
Musikskolen, hvor vi deltager i musikforløbet, Matemusik. Et lærerigt forløb, hvor matematisk
opmærksomhed bliver kombineret med sang og ikke mindst bevægelse.
Børnenes hverdag med corona
corona-retningslinjer
Alle børn er blevet rigtig gode til at vaske hænder og ved godt, at vi skal
gøre det for at passe på os selv og på hinanden.
Vi har været nødt til at opdele børnene på en
lidt anden måde end vi plejer.
I Chilli Hoptrup er børnene inddelt i to grupper
– Grøn (0-3 år) og Rød (4-6
6 år). I Chilli MarMa
strup er børnene inddelt i Krudtugler og TrolTro
deunger. I begge afdelinger har vi fortsat fokus
på at skabe små lege- og læringsmiljøer.
Vi er meget udendørs og børnene nyder at gå
på opdagelse på vores legeplads og i vores
nærområder.

Grøn gruppe har haft ”krible krable tema”, hvor de har fundet små-dyr i naturen og studeret dem nærmere. Flere
børn har medbragt både døde og levende dyr, som er blevet studeret nærmere
– samtidig med, at vi har snakket om,
hvordan vi passer godt på dyrene.
Rød gruppe har haft fokus på pædagogisk
idræt, hvor de blandt andet har været på
løbeture. De har mærket, at pulsen stiger
og de sveder, når de bevæger sig og samtidig at kroppen bliver træt og har brug
for sund energi.
I Rød gruppe har vi indført ”hjernero” En stund, hvor børnene slapper
af på deres eget tæppe. Herefter
har de energi igen til en eftermiddag på legepladsen.
I grupperne i Marstrup har børnene
blandt andet været kreative med
naturmaterialer og de flotte farver,
som vi er omgivet af i denne årstid. Der er blevet malet på sten, lavet aftryk med blade og meget andet. En gruppe forældre har hjulpet med at
tømme vores sandkasser, så de igen kunne fyldes op med lækkert sandkasse-sand.

De bedste hilsner fra
Børnehuset Chilli

Vi vil ud… ud under åben himmel
6.h har i løbet af sensommeren været af sted fra den trygge og velkendte
skoledag hele to gange.
Først på en uges lejrtur til Bornholm.
En tidlig mandag morgen i august var der afgang fra Vojens med tog mod
København, alle børn som voksne var iført reglementeret mundbind. I
København var der tid til en tur i Tivoli. Der blev hygget og prøvet mange,
mange ture i forlystelserne. Så gik turen videre mod Bornholm og ud på
aftenen kom 6. h til Lindesdal Pension. Tirsdag, onsdag og torsdag blev

Bornholm udforsket i bus og til fods. Der var mange gode oplevelser, men
den aller bedste var gåturen fra Lindesdal op over Hammerknuden til
Hammershus. Den
en tur kan absolut godt anbefales, hvis man kommer på
de kanter. Fredag morgen meget tidligt var det tid til hjemrejse. Færgen
fra Rønne til Ystad vippede en del. Men 6. h holdt stand og kastede ikke
op. Så heldige var det ikke alle klasser ombord på færge
færgen,
n, der var.
Men ikke nok med lejrtur 6.h har også været til Den Lille Håndværker.
Den Lille Håndværker er et projekt, som Haderslev Kommune laver sa
sammen med Haderslev Ungdomsskole. Alle 5. og 6. klasser i kommunen får
tilbuddet. I en uge er man på ungdomss
ungdomsskolen
kolen i Vojens, der arbejder klaskla
serne praktisk med forskellige håndværk og får i en tidlig alder snuset til
håndværksfagene, for at se om det kunne være noget engang i fremtiden.

6.h har prøvet at sætte gipsloft op og lavet lounge møbler til terrassen. En
spændende uge med fokus på det praktiske.

MIKKIS SPALTE

I brandværnet har vi været af sted
seks gange. 18-8. Motorvej, bilbrand ved den nye afkørsel til Røde Kro, men blev afblæst under
fremkørsel. 19.-8. Lastbil spildt
hydraulikolie fra rundkørsel ved
Over Jerstal til Tingvejen. Vi spulede kørebanen. 28.-8. Hjortebr
Hjortebrovej 59. Bygningsbrand. Ild i kælderen. Ass. til Falck. 4.--9.Vilstrup
Kirkevej 28. Brand i traktor, som

udbrændte. Skovbyvej 2. Mindre
forurening på kørebanen.
kørebanen 10.-9.
Haderslevvej 484. Knivsbjerg.
A.B.A. alarm. Vi fik vores Sensommerfest afholdt. Om formiddagen var de unge ude at køre
Gokart, de kunne ikke blive enige
om hvem, der vandt. Om aftenen
havde vi nogle hyggelige timer
med en del klog snak, som blev
klogere som aftenen skred frem.
"OBS-OBS-OBS”. Vores årlige
LOTTOSPIL må vi aflyse på grund
af CRONA VIRUS.
Her er datoer for vore brandøvelser frem til januar og det mandag
5. oktober, mandag 2. november
og mandag 7. december.
decem
Vi i madklubben Madlavning For
Finere Mænd håber at vi kan starte op d.27 oktober. Venlig hilsen
Mikki.

FLOORBALL I HMIF
Floorball i HMIF er ligesom i resten af landsdelen i hastig vækst, og det
skyldes selvfølgelig, at den populære sport tiltrækker alle aldre.
HMIF starter børnehold tirsdag d. 20 oktober 16.30-17.30.
Vores motionshold er i fuld gang tirsdag fra 17.30 - 19.00.
Dame floorball starter deres sæson 25. oktober 20.00 - 21.00.
Divisions holdet er startet på den nye sæson tirsdag 20.30 - 22.00 og fik
senest en sejr i lørdags over Odense i 2. division. Der er fuld aktivitet over
hele linjen i HMIF Floorball.
Husk selvom sæsonen er
startet for nogle af holdene, er der stadigvæk
plads til flere. Kom endelig forbi til en prøvetime
og oplev den gode stemning.
HMIF er nu også repræsenteret i bestyrelsen ved
Floorball Danmark med
Niels Nybro, som blev
valgt ind ved repræsentantskabsmødet i august
måned.
Opgaven for Niels Nybro
det næste år, er at sætte
retningen for arbejdet
med digitaliseringsudvalget. Han har med sin MBA i teknologi og som tidligere medlem i digitalt
ekspertudvalg under landbrug og fødevarer stor erfaring med digitalisering og ser med den nye opgave i Floorball Danmark frem til et spændende år med udvikling af floorball i bestyrelses regi.
Formand for Floorball Danmark, Steen Houman, udtaler at bestyrelsen
skal have defineret hvilke strategiske spor, der skal være for at udvikle
sporten. Dette er en aftale der skal laves med Danmarks Idrætsforbund
(DIF) for 2022-2025. De strategiske spor skal sikre den udvikling, der er i
forbundet økonomisk og den positive medlemsvækst vil fortsætte.

KIRKEKONTAKT
HOPTRUP SOGN
OKTOBER
GUDSTJENESTER I HOPTRUP KIRKE:
Søndag den 4. oktober kl. 10.30: Højmesse
17. søndag efter trinitatis ved Poul Martin Langdahl.
Søndag den 11. oktober kl. 10.30: Lægmandsgudstjeneste.
18. søndag efter trinitatis. Se omtalen nedenfor.
Søndag den 18. oktober kl. 10.30: Højmesse
19. søndag efter trinitatis ved Poul Martin Langdahl.
Efter gudstjenesten bydes på frokost i Kirkehuset. Vi vil forsøge at gøre muligt
på trods af corona regler: Smurt smørrebrød, der serveres på din tallerken.
Søndag den 25. oktober kl. 10.30: BUSK gudstjeneste
20. søndag efter trinitatis ved Poul Martin Langdahl.
BUSK står for Børn – Unge – Sogn – Kirke. BUSK gudstjeneste er en
ungdommelig gudstjeneste med rytmisk musik og kaffe efter gudstjenesten.
Torsdag den 29. oktober kl. 17.00 Spaghetti gudstjeneste
Kort børnegudstjeneste med fortælling, sang, leg og bøn.
Bagefter spiser vi sammen. Voksne kr. 25,- børn gratis.
Tilmelding til spisning: Send en SMS til Poul Martin: 5116 8656.
Søndag den 1. november kl. 10.30: Alle helgens gudstjeneste
ved Poul Martin Langdahl. Gudstjenesten på Alle helgen søndag er en særlig
gudstjeneste, hvor vi igennem salmer og læsninger mindes dem, der i det
sidste år er begravet i Hoptrup.
Efter gudstjenesten bydes på kaffe i kirkens kor.
Søndag den 8. november kl. 10.30: Højmesse
22. søndag efter trinitatis ved Poul Martin Langdahl

MENIGHEDSRÅDSVALG
Der blev afholdt møde med valgforsamling tirsdag den 15. september i
Kirkehuset. Ved mødet blev følgende valgt til det nye menighedsråd:
Peter Heissel, Solvejg Clausen, Anne Prahl Nissen, Johan Kulmbach,
Annette Iversen, Torben Juhl. Suppleanter: Morten Lang og Steen Eriksen.
Det er dog stadig muligt at indlevere en liste med andre kandidater, hvis man
ønsker at udløse et kampvalg. Valget vil i så tilfælde være tirsdag den 17.
november. Hvis der skulle være interesse for det, kan man henvende sig hos
Poul Martin, der er formand for valgbestyrelsen. Her kan man få udleveret
lister og vejledning. Sidste frist er tirsdag den 13. oktober.
Hvis ikke der indleveres andre lister er det de valgte personer ovenfor, der er
menighedsrådet i Hoptrup Kirke fra den 1. december.
___________________

LÆGMANDSGUDSTJENESTE
Onsdag den 7. oktober kl. 17.00 i Kirkehusets café er der planlægningsmøde
forud for den kommende lægmandsgudstjeneste, der er søndag den 11.
oktober kl. 10.30.
En lægmandsgudstjeneste er en kort gudstjeneste med salmer, bibellæsninger
og bønner, der hører søndagen til. Efter gudstjenesten bydes på en kop kaffe
eller te og evt. samtale om Bibellæsningerne ud fra samtalekort.
Har du lyst til at medvirke som læser ved gudstjenesten er du velkommen til et
kort møde for planlægningen af gudstjenesten, hvor vi vælger salmer og taler
om teksterne er onsdag den 7. oktober kl. 17.00 i Kirkehusets café.
Hvis du er forhindret denne dag, men gerne vil være med kan du ringe eller
sende en mail til Poul Martin.
___________________

CORONA-REGLER
Den sidste indskærpelse med regler og vejledninger i forbindelse med Corona
gælder ikke i kirken. Vi må stadig være op til hundrede personer til
gudstjenester i Hoptrup Kirke og tres personer i Kirkehuser.
Fællesskab er en livsnødvendig livskvalitet, som vi alle kan længes efter, så vi
samles, men holder afstand. Vi vasker af og vi spritter af. Vi tager særlige
forholdsregler i forbindelse med kaffedrikning og spisning. Der er personer
med handsker på, der skænker op og øser op.

FROKOST - FOR MÆND - I KIRKEHUSET
Tirsdag den 6. oktober kl. 12.00 spiser vi frokost i Kirkehuset.
Alle - mænd - er velkomne til en
hyggelig frokost sammen. Pris 50 kr.
Tilmelding og eventuelle spørgsmål,
ring til Torben, på tlf. 20405572
Tilmelding senest den 3. oktober.
Næste frokost er tirsdag den 10.
november.
Arr. Hoptrup Menighedsråd
___________________

STAUDEKLUB
Årets sidste: Tirsdag den 27. oktober kl. 9.00 er der staudeklub.
Vi mødes ved stauderne og ser til bedet.
Efter at vi har set til blomsterne bydes på et
rundstykke i Kirkehuset.
Alle er velkommen i staudeklubben!
___________________

NÆSTE-KAFFE: Fredag den 30. oktober kl. 14-16
- byder præsten, - Poul Martin ,
på næste-kaffe i Kirkehusets Café.
Her er kaffe og snak, ”uden filter!”

Alle er velkommen
- til en god og hyggelig snak!
Sidste gang var vi 9 personer, men det lykkedes alligevel at klare os med bare
én lagkage! Men det bliver jo nok ikke ved at gå, så næste gang er jeg så
frimodig at købe 2 lagkager!
Næste Næste-kaffe er fredag den 20. november kl. 14-16. 

Live-streamede foredrag fra Århus Universitet
- på storskærm i Kirkehuset - kl. 10-21
Tirsdag den 6. oktober:
Rejsen ud i rummet

Tirsdag den 27. oktober:
Tang

Tirsdag den 3. november:
Dybhavet - nyt fra en ukendt verden

Tirsdag den 10. november:
Smagen af øl

Tirsdag den 17. november:
Tilblivelse af det moderne menneske

Tirsdag den 24. november:
Grønlands indlandsis

Læs omtale af foredragene på www.hoptrupkirke.dk
Foredragene er gratis. Der kan købes kaffe/te og kage 20,Ved spørgsmål vedr. foredragene, kontakt:
Mogens Lindved på mobil 5136 0034 eller på mail mogens@lindved.dk

Brætspilsaften
i Kirkehuset
Elsker du også et godt spil?
Altså sådan et gammeldags bræt-, terningeller 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

Tirsdag den 29. september og
Mandag den 26. oktober
kl. 18.30-20.30
Der vil være masser af spil at vælge imellem, og du er også velkommen til at
medbringe dit eget yndlingsspil. Forhåbentligt kommer der en masse
mennesker, du kan spille med. Børn er velkomne ifølge med en voksen.
Arrangementet inkl. kaffe/te/saft og kage
koster 20,- for voksne (fra 15 år). Tilmelding ikke nødvendig.
Børn er velkomne ifølge med voksne.
Mvh brætspilsudvalget
Dorthe Godbersen og Joan Hejsel
Arr. Hoptrup Menighedsråd
___________________

Børneklubberne: Ulvetimen og Juniorklubben
Der er Juniorklub hver onsdag kl. 18-20 og Ulvetimen er hver fredag
eftermiddag.
Har du spørgsmål kan du ringe til Malene Hansen på tlf.: 60 93 98 87.
Du kan også finde klubberne på Facebook: ”Hoptrup Ulvetime og juniorklub”.
Eller se: www.hoptrupkirke.dk

Siden sidst:
Indsamling:

Ved årets høstgudstjeneste blev der indsamlet kr. 1550 til
Kirkens Korshær. Tak for en god gave.

Viede:

Maria Moesgård Knudsen og Kristoffer Olesen

Begravede:

Niels Gøde Oxholm. Helge Egelund Rasmussen

Beklager, at der i et tidligere nummer af Kontakten manglede et par navne.
___________________

KIRKEBIL:
Har du ikke mulighed for selv at komme til gudstjeneste i Hoptrup Kirke, vil vi
gerne hjælpe dig med kørelejligheden. Det aftales ved at ringe til Poul Martin,
senest et par dage før, man ønsker at deltage i gudstjenesten.
___________________

KIRKE KONTAKT:

Organist:

Graver:

Sognepræst:

Klara-Sofie Birkblad

Søren Rod

Poul Martin Langdahl

Tlf.: 41 17 38 95

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

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

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

INDKALDELSE
TIL
Generalforsamling
I
Andelsselskabet Marstrup Vandværk

Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 19.00
Andelshaverne indbydes til generalforsamling i Marstruphallens cafeteria
Med følgende dagsorden:
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Formanden aflægger beretning om det forløbne år
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
5. Budgetforslag for det kommende år fremlægges
6. Forslag til takstblad forelægges
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt bestyrelsessuppleant
På valg er:
Karsten Madsen
Hans Chr. Juhl
Ejgil Foged
Torben Egtved (suppleant)
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er:
Revisor: Carl Marten Thams
Revisorsuppleant: Søren Knudsen
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt
Materiale til generalforsamlingen kan rekvireres hos bestyrelsen
eller hentes på hjemmesiden : www.marstrup-vandvaerk.dk

Bestyrelsen for Marstrup Vandværk

Borgerbudgettering 2020
og overførsel af ubrugte midler fra 2019.
Fordeling af ikke forbrugte midler fra 2019 kr. 40.264,50
Fordeles jævnfør prioriteringsliste for projektforslagene udarbejdet ved
afstemning i 2019.
Det betyder at der er to Projekter mere der får bevilliget penge fra
Borgerbudgettering 2019.
Projekt: Borde og Bænke v/Slivsø: 9.481 kr
Projekt: Sauna/omklædning Djernæs Strand: 20.000 kr.
Projekt: HMIF Motionscenter: 10.733,50 kr.
Fordeling af midler for 2020 kr. 50.000,Som følge af corona har det ikke været muligt at fordele midlerne ved
afstemning. Bestyrelsen har derfor fordelt midler således:
 Ansøgningen på kr. 25.000 til fitnessplads er stor og reduceres
forlods til 20.000 kr. Begrundelse er, at der kun kan søges om 20.000
kr. pr. år til et projekt.
 Ansøgningen på kr. 19.000 til frugttræer og bord/bænke-sæt
reduceres forlods til kr. 11.000, som skal anvendes til
vedligeholdelse af maskiner og til rengøring af toilet. Begrundelsen
er, at vi allerede har mange borde/bænkesæt, og mange borde/ bænke
i Borgerforeningens depot, og der kan være udfordringer med at
plante træer på pladsen, pga. søbeskyttelseslinjer.

Alle projekter beskæres herefter med ca. 40%, således, at summen af de
resterende beløb udgør kr. 50.000 for alle projekterne. De fleste projekter
modtager altså en bevilling på ca. 60% af det ansøgte.
De bevilligede beløb kan ses i skemaet.

Forslag
1

2

3

4

5

6

7

8

Underholdning på pladsen for store og små
Stylter, Kongespil, Discgolf - Opbevaringskasse til
stylter og anden underholdning.
Tovholder: Hanne Jønson – Krolfklubben
Vedligeholdelse af maskinparken - Udsmykning af
pladsen – Rengøring af toilet.
Robotklipper, plæneklippere og buskrydder. Service,
opbevaring og benzin. Udsmykning bl.a. Bænke og
frugttræer.
Tovholder: Arne Jepsen og Kaj Nielsen – Krolfklubben
Fitnesspark ved Slivsøen
Der er tidligere afsat 16.500 kr. af Borgerbudgetteringen
til indkøb af et udendørs fitness-redskab ved Slivsøen.
Der er udarbejdet et konkret forslag, og vi er i dialog
med Kommunen.
Tovholder: Bent Ole Østerby og Henning Nørgaard.
Ansøgning til Byfest i Hoptrup 2021
Gang i det sociale fællesskab i vores by. En Byfest, for
alle aldre, masser af hygge og sjov. Det giver så meget
for fællesskabet i et mindre lokalsamfund, at vi har noget
at samles om.
Tovholder: Irene Pedersen / Tine Kjær Nisgaard
Mobilsauna evt. med omklædning ved Diernæs
strand.
F.eks. Timberin sauna på trailer med omklædningsrum
og panoramavinduer i bagvæggen med Harvia
brændeovn.
Tovholder: Helle Overgaard og Birgitte Kofoed Nielsen
Bord-bænkesæt til Diernæs sportsplads.
2 bord-bænkesæt til Diernæs sportsplads.
Det ene i børnestørrelse, det andet i voksenstørrelse.
Tovholder: Dorthe Kyster, Diernæs beboerforening.
Midler til beplantning af Mejerigrunden.
Haderslev kommune har meddelt, at byen får rådderet og
vedligholdelses pligt på grunden hvor Diernæs Mejeri
ligger. Bygningen forventes bortryddet primo 2021.
Tovholder: Kirsten Heissel, Diernæs Beboerforening.
Ny julebelysning til de 4 indfaldsveje i Diernæs
Vi har lys ved de 3 byskilte, hvor der er lysmaster. Vores
nuv. lyskæder, lyser kun på få pærer, og hele sektioner er
ude af funktion.
Tovholder: Kirsten Heissel, Diernæs Beboerforening.

Beløb

Ansøgt om: 5.276 kr.

Bevilliget: 3.133 kr.
Ansøgt om: 19.000 kr.
Reguleret til: 11.000 kr.

Bevilliget: 6.532 kr.

Ansøgt om: 25.000 kr.
Reguleret til: 20.000 kr.
Bevilliget: 11.876 kr.
Ansøgt om: 15.000 kr.
Bevilliget: 8.907 kr.

Ansøgt om: 20.000 kr.

Bevilliget:11.876 kr.
Ansøgt om: 2.700 kr.

Bevilliget: 1.603 kr.
Ansøgt om: 8.879 kr.

Bevilliget: 5.272 kr.
Ansøgt om 1.349 kr.

Bevilliget: 801 kr.

FRA FÆLLESSKJOLEN

Kære læsere
”Æblerne lyser rødt på træernes grene… ” Sådan starter den velkendte
sensommervise, og den kan inspirere til at plukke sensommerens gode
frugter, mens tiden stadig er til det.

Fællesskolen HMV havde planlagt en fælles tur d. 24/9 til Årøsund
Frugtplantage, hvor alle elever skulle plukke årstidens frugt. Forud for
frugtplukningen skulle skolens elever gennemføre en fælles tur til Årø
med aktiviteter lokalt på øen. Formålet med turen var at give eleverne
nogle gode fælles oplevelser og samtidigt et bedre kendskab til deres
lokalområde. Turen blev desværre aflyst grundet Covid-19, men vi
planlægger en ny til foråret – og kan kun opfordre til at alle elever i løbet
af efteråret får muligheden for selvpluk.

Når børn oplever en god overgang fra børnehave til SFO og skole, gavner
det deres læring og trivsel i overgangsperioden og i skolestarten. I
samarbejde med psykolog, Rasmus Alenkær arbejder Fællesskolen HMV
og daginstitutionen Chilli fortsat på det gode og tætte samarbejde
omkring barnets overgange.
I dette skoleår har vi valgt at udvide samarbejdet til også at omfatte
børnegruppen fra vuggestue til 1. klasse. For at skabe fælles viden og
fundament omkring vores fælles børn, deltager personalegruppen fra
både skole og daginstitution herom ved fælles oplæg Rasmus Alenkær d.
27. oktober.

DET SKER
29.
30.
30.
30.
6.
6.
7.
20.
21.
26.
27
28.
3.
3.
4.
10.
11.
17.
18.
24.
25.
8.

September
Brætspilsaften i Kirkehuset 18.30 – 20.30
Hoptrup Borgerforening: Generalforsamling i kirkehuset kl. 19.00
Hoptrup Vandværk: Generalforsamling i kirkehuset kl. 19.00
Bådelauget: Generalforsamling i kirkehuset kl. 19.00
Oktober
Frokost for mænd: Kirkehuset kl. 12.00
Foredrag (livestream) i kirkehuset kl. 19 - 21
Pensionistforeningen/Onsdagsklubben: Lottospil Lillegården kl. 14.00
Marstrup Vandværk: Generalforsamling 19.00
Pensionistforeningen/Onsdagsklubben: Lottospil Lillegården kl. 14.00
Brætspilsaften i Kirkehuset 18.30 – 20.30
Foredrag (livestream) i kirkehuset kl. 19 - 21
Pensionistforeningen/Onsdagsklubben: Hyggeeftermiddag kl. 14.00
November
Deadline Kontakten kl. 12.00
Foredrag (livestream) i kirkehuset kl. 19 - 21
Pensionistforeningen/Onsdagsklubben: Lottospil Lillegården kl. 14.00
Foredrag (livestream) i kirkehuset kl. 19 - 21
Pensionistforeningen/Onsdagsklubben: Hygge med lidt til ganen kl. 12.00
Foredrag (livestream) i kirkehuset kl. 19 - 21
Pensionistforeningen/Onsdagsklubben: Lottospil Lillegården kl. 14.00
Foredrag (livestream) i kirkehuset kl. 19 - 21
Pensionistforeningen/Onsdagsklubben: Hyggeeftermiddag kl. 14.00
December
DeadlineKontakten kl. 12.00

HUSK!

GENERALFORSAMLINGER

HUSK!

Hoptrup Borgerforening, bådelauget, Hoptrup Vandværk
Onsdag den 30. september kl. 19.00
I kirkehuset
Der serveres kaffe og andre drikke
(ingen smørrebrød i år grundet coronasituationen)

Nyt fra vandværket.
Nyt vandværk? - Driftsforstyrrelser

Skal vi bygge et nyt vandværk, det er det vi skal tale om på
generalforsamlingen.
Et nyt vandværk koster Ca. 4,5 millioner. Vi vil gerne ha et tilsagn om
dette, om vi skal arbejde videre med det i bestyrelsen. Det nye vandværk
kommer til at ligge lige ved siden af den gamle mølle helt oppe på
toppen.
Så mød op, det er også jeres vandværk.
Der vil i den nærmeste fremtid kunne være driftsforstyrrelser på vandet.
Vi har muligvis et brud på lavzonen nede i byen. Vi vil lukke for vandet i
sektioner for at finde bruddet,
Skal nok sætte det ind på opslagstavlen og Kontakten, når vi gør det og i
hvilket område.
Mvh.
Bestyrelsen for
Hoptrup vandværk
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: 03. 11. kl. 12.00. (Næste igen den 08.12.)
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

NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN
OG PENSIONISTFORENINGEN
Alle arrangementer er kl. 14.00 på
Lillegården nr. 7.
Kaffe ved samtlige møder er 20
kr.
Der sker hele tiden ændringer i
reglerne for forsamlinger; men vi
forsøger at gennemføre vores
program:

Program:
7. oktober: Lottospil
14. oktober: Efterårsferie: Ingen
arrangementer.
21. oktober: Lottospil i Lillegården
28. oktober: Hyggeeftermiddag
4. november: Lottospil
Bestyrelsen

Slivsø krolfklub – Hoptrup
Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 14.00
på Lillegård
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i
Slivsø krolfklub – Hoptrup med flg. dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for perioden 1.10.21 – 30.9.22
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen:
Hanne Jønsson (modtager genvalg)
Knud Chr. Jensen (modtager genvalg)
Martin Thygesen (modtager ikke genvalg)
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Kontingent for perioden 1.10.2020 – 30.09.2021:
Aktive: 150 kr.
Passive: 100 kr.
Bedes indbetalt inden generalforsamlingen på:
Reg. Nr.: 7045
Konto nr.: 1242153

DE STØTTER KONTAKTEN
2 DOIT.DK V. MICHAEL " Vi GØR NOGET VED IT"
HOPTRUP
ANETTE's RENGØRING -HOPTRUP KIRKEBY 16
BRUGERRÅDET FOR LILLEGÅRDEN Bestilling:Ruth Marek: ruth.marek@mail.dk
BØRNEHUSET CHILLI
EL-TEK APS
GRUBEGÅRD I/S, JACOB SMIDT
FREIs GARAGE – SECONDHAND MC BEKLÆDNING, SØGÅRD ALLE 21
FÆLLESSKOLEN HoptrupMarstrupVilstrup
GRANMAND.DK v. JENS J. SKOV (mobil: 28155737)
HENRIKSEN - BYG - ved JOHN HENRIKSEN
HOPTRUP EFTERSKOLE
HOPTRUP BORGERFORENING
(besøg vores side på Facebook)
HOPTRUP FODKLINIK V/DORTE ROSENKILDE
HOPTRUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN, TORBEN HANSEN
HOPTRUP MARSTRUP IDRÆTSFORENING
HOPTRUP MURERFORRET. V/KARLO SKØTT, EGEDAL 6 skoett@bbsyd.dk
HOPTRUP PENSIONISTFORENING
HOPTRUP SOGNS LOKALHIST. FORENING
HOPTRUP SOGNS MENIGHEDSRÅD
HOPTRUP VANDVÆRK, FORMANDEN TLF.:
VÆRKPASSER: 23 69 47 99
KASSEREREN :
JØRN BONDE AUTOVÆRKSTED
KESTRUP SMEDE & MASKINVÆRKSTED
KNUD EGON SKOVRUP (BESTIL PÅ)
KNUD IWERS, SNEDKER- OG TØMRERFORR.
KRUDTUGLERNE DIERNÆS 0-3ÅRS PRIVAT PASNINGSORDNING
L. L. RENGØRING, ØSTERGÅRDSMØLLE 4 v. LINDA LAASHOLDT
MALERFORR. v/HENRY SCHULTZ, MARSTRUP
MARIANNES KLIPPESTUE, KÆRSMINDEVEJ 16 A
MARSTRUP BEBOERFORENING
MARSTRUP FODPLEJE og WELLNESS, KNOKBJERG 11, MARSTRUP
MARSTRUP VANDVÆRK v/Formand KARSTEN B. MADSEN
PAMHULE JAGT OG FISKERI, PAMHULEVEJ 67
VENBJERGBÆR v. PETER OG KIRSTEN HEISSEL
PETER HEJSELS AUTOVÆRKSTED
SPAR ved LONE & MORTEN LANG
STRANDGÅRDEN, SØNDERBALLE (www.strandgaarden.net)
TALSMEDEN – Bogføring der giver dig overskud, Diernæsvej 126, Haderslev
TREVIA v/ OLE SKOVSHOVED, EGEDAL 17
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

