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NUMMER 2  SEPTEMBER  2018 
 

PENSIONISTFORENINGEN 
70 års jubilæum 

 
Pensionistforeningen i Hoptrup har 70 års jubilæum den 10. oktober og vil den-
ne dag være vært med kaffe, boller med pålæg og lagkage. Der vil Blive fortalt 
om Pensionistforeningens historie. Børnehavens børn kommer og synger, og ef-
ter kaffen kommer præsten fra Øsby, Peter Christiansen, og læser en historie.  
Alle er velkomne. Læs mere inde i Kontakten. 

 



Fælles aktivitetsdag for VUIF og HMIF seniorer

Pickleball, hygge og foredrag
om demensvenlig IF

VUIF, HMIF og DGI inviterer til fælles aktivitetsdag d. 25. oktober

Alle aktive seniorer og andre med lyst til at afprøve et

nyt spil og mødes med andre aktive inviteres til fælles

aktivitetsdag i Næsset Sport og Natur

Program

kl. 10.00 Velkomst

kl. 10.05 Præsentation og afprøvning af Pickelball

kl. 11.00 Bad, omklædning og smalltalk

kl. 11.30 Let frokost

kl. 11.45 Oplæg om demensvenlig IF

kl. 12.30 Tak for i dag

Sted:

Næsset Sport og Natur

Kelstrup Bygade 45, 6100 Haderslev

Tilmelding

Senest d. 18. oktober via onlinelinket eller til:

VUIF - Tove Haugaard mail: ravnsborggaard@bbsyd.dk

HMIF - Karin Sand  26795073   karinsandhansen@live.dk

Pickelball

Et ketcherspil med elementer fra både tennis, badminton

og bordtennis. Spillet spilles på en badmintonbane med

lavt net og et forstørret bordtennisbat. Det er ikke så

belastende for skuldre og albuer, men til gengæld et

aktivt spil med mulighed for både at få sved på panden

og smil på læben

Demensvenlig IF

Idræt er godt for sundheden, trivslen og et oplagt sted

for fællesskaber. Idræt og fællesskab er godt for alle

også for personer med en demensdiagnose. DGI og

Alzheimersforeningen er gået sammen om indsatsen

demensvenlig IF. Som en del af den indsats er det muligt

at få et oplæg med viden om demens og demensvenner.

Det er dette oplæg vi skal have som afslutning på

dagen.

Arrangementet er gratis at deltage i

Onlinetilmelding www.dgi.dk/201813954200

dgi.dk

13janne
Stempel

13janne
Stempel



Stafet For Livet er vel overstået, selvom der 2 timer 
før start opstod kaos omkring vores telt. En kraftig 
vind og regnskylle, rev vores telt op og sendte det 
henover naboteltet. Begge telte kunne ikke bruges 
igen og nye telte måtte hurtig stilles op. 
og HC, som hurtig var på pladsen og fik teltene op 
inden start. Igen i år var der god tilslutning til holdet 
– 72 deltagere. Der blev gået/løbet 368 runder/736 
km og det indsamlet beløb til Kræftens Bekæmpelse nåede op på 15.580,00 kr. 
Stor tak til alle deltagerne og til holdets rundespo

HENRIKSEN BYG, ARLING INT. MØBELTRANSPORT & LOWENCO.
Søndag den 30. september fra kl. 11.00 afholdes der MTB SydCup finale i Pa
hule skov. Arrangør af finalen er HMIF
hot spots til publikum, musik, Fuglsang fadøl og meget mere. Tag familien med 
og være med til at skabe en god stemning. Se mere om arrangementet her i 
Kontakten. 
God stemning forventer vi os også fredag den 26. oktober, hvor vi igen afholder 
Børnenes Rekord dag. Vi håber at se, alle børn fra Hoptrup, Marstrup og Vilstrup 
- store som små sammen med forældre. Se mere om arrangementet her i Ko
takten og hold dig opdateret om arrangementet på HMIF Facebook. 
God stemning, fællesskab og venskab, kan opstå igenne
(Vilstrup Ungdoms- og Idrætsforening) har valgt at samarbejde om et aktivt 
idrætsliv i vores område. Der er ikke tale om en fusion af de 2 foreninger, men 
derimod blot 2 foreninger som ser hinanden som sparringspartner. Vi vil hver 
for sig stadigvæk tilbyde forskellige aktiviteter og sammen skabe nogle fælles 
arrangementer. Ligesom når du orientere dig i trafikken, hvor du kigger til højre 
og venstre inden du går over gaden, vil vi opfordre dig til, såfremt du ikke kan 
finde en aktivitet i HMIF der passer til dig, at kigge mod VIUF, inden du går over 
gaden mod Haderslev. Vores første fælles arrangement er en fælles aktivitet
dag den 25-10-2018 for vores seniorer med foredrag om demensvenlig IF. Se 
mere om arrangementet her i Kontakten. 
Støt op om de kommende arrangementer i HMIF, og være med til at skabe en
nu mere af den gode stemning, fællesskab og venskab. 
 
Karin Sand Hansen 
Formand – Hoptrup Marstrup IF
Tlf. 26 79 50 73 /mail karinsandha
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Børnehuset Chilli 
D. 1.8.2018 begyndte jeg som leder i Børnehuset Chilli og har derfor fornøjelsen 
af, at være i begge afdelinger i hhv. Hoptrup og Marstrup. Jeg har fået en fanta-
stisk velkomst af både børn, forældre, medarbejdere og alle øvrige, som jeg har 
haft kontakt til i området. Det betyder rigtig meget for mig og jeg kan derfor si-
ge, at jeg glæder mig til det fortsatte samarbejde med jer alle! Så, TAK for vel-
komsten. 
Hilsen 
Birgit Schjerning 
Leder af Børnehuset Chilli 
Nyt fra Chilli 
I midten af august kunne vi fejre, at Chilli i Marstrup har fået Friluftrådets grøn-
ne spirer flag, som bevis for vores arbejde med at inddrage naturen og miljøet i 
de forskellige læreplanstemaer. Ligeledes har vi også fået tildelt Friluftsrådets 
blå flag, idet vi bevidst arbejder med at få bevægelse og motorik ind i børnehu-
sets mange aktiviteter.  
Børnehuset Chilli har fået flagene 
som et synligt bevis på det pædagogi-
ske arbejde med børnene i naturen, 
hvor børnene får stimuleret deres 
sanser, bliver udfordret læringsmæs-
sigt og motorisk uanset alder og for-
udsætninger. 
Flagene blev hejst i sammenhæng 
med den traditionsrige arbejdsdag i 
børnehaven i Marstrup. Henrik Røn-
now kom på besøg og var med til at hejse flagene, hvorefter der blev gået til 
den på legepladsen. Vi sluttede dagen af med hotdogs. 
I Marstrup har vi lige afsluttet arbejdet omkring temaet høst. Børnene har lært 

en masse om eks. korn og frug-
ter og hvad vi kan bruge det hø-
stede til. Der har været ture ud 
af huset til eks. Årøsund Frugt-
plantage. 
I Hoptrup har vi fået et rum, 
kaldet Bjergbestigeren. Her kan 
børnene boltre sig i alverdens 
puder og klatre på vores nye 
klatrevæg. Ved indvielsen var 



der stor glæde blandt børnene, som nu også kan bestige bjerge indendørs. Her 
efter sommerferien er nye børn begyndt i FC Chilli, som er gruppen for de æld-
ste børn, og i afdelingen for de yngste børn er der også godt fyldt op med 20 
børn. Så der er liv og skønne dage i hele huset. 
Vi arbejder især med børnehavebørnene med projektet KaMiBe (Karakterstyr-
ker, Mundfulness og Bevægelse). De ældste børn var i midten af september på 
idrætscamp ved Åbæk. Her var der mange modige børn, som kunne løbe hurtigt 
ned ad skrænterne, sove uden mor og far og i det hele taget nyde de dejlige 
omgivelser sammen med deres kammerater og os voksne. Det var en fantastisk 
tur, hvor solen skinnede og der var mange skønne smil, leg og oplevelser i fæl-
lesskabet. 
 
D. 25. oktober kl. 19 har vi generalforsamling og valg til bestyrelsen. Der er ledi-
ge pladser i bestyrelsen, som vi håber at få besat. I bestyrelsen får du som for-
ælder mulighed for at få indflydelse på udviklingen af Chilli. Du kan være med til 
at udarbejde principper, som er gældende for dit barns hverdag i Chilli, så dit 
barn oplever trivsel, læring, fællesskab og udvikling. 
Efter generalforsamlingen er der forældremøde, hvor vi gerne vil involvere alle 
forældre i vores pædagogiske arbejde med børnene. 

- 

Møgunger til søs. 
Et spændende foredrag d. 24. oktober 

Lone og Ralph stifter sejlskibsprojektet Sydkorset med en vision om at ændre 
livet for socialt udsatte drenge mellem 16 og 21 år. Med udgangspunkt i Ralphs 
erfaring fra de 7 have og Lones evne til at strukturere har de, en tyrkertro på at 
nogen kan noget, andre noget andet; men alle kan.  
”Vi tror på det gode i mennesket, vi tror på det hele menneske og vi tror på 
Adenauers ord om, at vi alle har den samme himmel; men ikke den samme hori-
sont”, fortæller Lone og Ralph. 
Kom med ud i storm og kuling, Vestafrika, Atlanten og Middelhavet; hør om 
drengen, der læste et sted mellem 3-5000 sider, selvom alle sagde han var ord-
blind, om retlige kampe og om samtaler med delfiner og hvaler. 
Lone og Ralph fortæller og viser billeder: 24. oktober kl. 19. på Restaurant Sø-
stjernen, hvor kaffe/kage kan købes. Tilmelding til Lone: 28724181, mail: lo-
ne@sydkorset.dk senest d. 22.oktober. 

Diernæs Beboerforening arrangerer, alle er velkomne 
 
 



Ordinært afdelingsmøde i HMIF 
Gymnastik 

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde i HMIF 
Gymnastik  

Mødet afholdes onsdag d. 24 oktober 2018 kl. 19.30 i Marstrup Hallen.  
Dagsorden: 

1. Valg af mødeleder.  
2. Afdelingsledelsens beretning til godkendelse. 
3. Gennemgang af økonomi 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af nye medlemmer og suppleanter til afdelingsledelsen i 

hht. § 3. 
6. Eventuelt. 

Forslag til behandling på mødet bedes fremsendt til 
p78_shila@hotmail.com senest 14. oktober 2018 

Vel mødt.  
 

NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN OG 
PENSIONISTFORENINGEN. 
Alle arrangementer er kl. 14.00 på 
Lillegård 7. 
Onsdagsklubben har været på 
udflugt til Koldinghus, hvor vi så 
magtens smykker. Det var en fin 
eftermiddag. 
Pensionistforeningen har 70 års 
jubilæum den 10. oktober og vil 
denne dag være vært med kaffe, 
boller med pålæg og lagkage. Og vi 
vil fortælle om Pensionistforeningens 
historie. Børnehavens børn vil 
komme og synge for os. Efter kaffen 
kommer præsten fra Øsby, Peter 
Christiansen, og læser en historie. 
Kom og få en hyggelig eftermiddag. 
Hilsen Bestyrelsen. 

PROGRAM: 
Kaffe ved samtlige møder på 
Lillegård nr. 7 er 20.00 kr. 
Onsdag den 3. oktober: 
Senior Shop viser efterårs- og 
vintertøj. 
Onsdag den 10. oktober: 
70 års jubilæum. 
Onsdag den 17. oktober: 
Efterårsferie – intet arrangement. 
Onsdag den 24. oktober: 
Foredrag med Uwe Petersen som 
fortæller om at være født i Marstrup 
og om sit liv i Haderslev. 
Onsdag den 7. november: 
Hyggeeftermiddag. 
Onsdag den 14. november: 
Lottospil. 



Efterskolernes dag og snart vores årlige musical… 
Vi har haft en rigtig god start med vores nye elever på Hoptrup Efterskole. Faktisk er de slet 
ikke så nye mere – de har i hvert fald taget skolen til sig og gjort den til deres egen.  
Det samme gælder de 3 nye kollegaer i lærergruppen, som blev ansat i sommers og jeg vil 
tillade mig kort at præsentere dem her i Kontakten. I dette nummer skal der være fokus på 
Michael Kristensen, der er blevet ansat til at være en del af teamet på vores musicallinje, 
samtidig med at han underviser i engelsk.  
Michael er 40 år gammel, og kommer fra en stilling på Sno- ghøj 
Højskole, hvor han har været leder af deres musicallinje. Tidlige-
re har Michael været ansat på Musikefterskolen i Humble.  
Michael er uddannet Musicalperformer fra Musicalakade- miet i 
Fredericia og certificeret sanger/sanglærer fra Complete Vocal 
Institute i København. 
Desuden har Michael en musikerbaggrund, og foruden at være 
guitarist, så er han velbevandret ud i flere instrumenter. 
I det næste nummer af Kontakten, vil jeg fortsætte med at præ-
sentere jer for de nye ansigter i vores lærergruppe. 
Nu på søndag forventer vi en del trafik omkring vores skole. Denne dag er nemlig Eftersko-
lernes Dag – det landsdækkende arrangement, hvor alle landets efterskoler holder åbent 
hus mellem 13.00 og 17.00. 
Arrangementet er primært tænkt til kommende efterskoleelever, men vi giver gerne en 
rundvisning og en kop kaffe, hvis der skulle være nogen i lokalområdet, der har lyst til at 
kigge indenfor. 
Eftermiddagen byder desuden optrædener fra både teaterlinjen, musicallinjen, musiklinjen 

og danselinjen. Vores scenetekniklinje står for al lyd 
og lys til på de 4 scener. 
 
I slutningen af november vil vi – igen i år – gerne by-
de jer alle indenfor til vores store årlige musicalfore-
stilling. Vi har premiere tirsdag den 20. november og 
spiller både formiddagen og aftener i resten af uge 
47.  
 
I det næste nummer af Kontakten vil jeg komme 

nærmere ind på forestillingen og på hvordan man sikrer sig billet til det, der på mange må-
der kan betegnes som Sønderjyllands største musicalforestilling… 
Altså – der er alle muligheder for at kigge forbi Hoptrup Efterskole i løbet af efteråret, og 
jeg vil glæde mig til at møde jer her på vores skole. 
De bedste hilsner 
Ken Petersen 
Forstander 
Hoptrup Efterskole 



NYT FRA FÆLLESSKOLEN
Invitation til “farvel-arrangement” for interresserede forældre
I skolens sidste nyhedsbrev fortalte Anne
vember og datoen nærmer sig 
I den anledning inviterer skolen forældre, elever og andre interesserede til et 
lille afslutningsarrangement 
12.30, selvom det ikke er hendes sidste arbejdsdag. 
Denne dag er blot en god dag til lidt hygge og en snak, når motionsløbet er slut, 
og efterårsferien står for døren.
Vi ser frem til at slutte af sammen med jer, der har mulighed for at kigge forbi 
den 12.10. kl. 11.30. 
Skolen er vært med lidt frugt og en vand.
Suppleringsvalg 
Bestyrelsen er meget glad for resultatet at valgmødet onsdag aften den 19.09, 
hvor 3 forældre meldte sig til at stille op til skolebestyrelsesvalget. Bestyrelsen 
er meget tilfreds og stolte over opbakningen. Det er fantastisk at kunne afholde 
“kampvalg”.  
De 3 kandidater er: 
Sarmad Jamal far til Waten i 3. h og Mohammed i 1. h
Morten Bryhl, far til Tristan i 0. h
Anette Jønsson, mor til Mia i 4. h
Der vil komme yderligere informat
on om den elektroniske afstemning, 
som finder sted fra den 15.10 
25.10. Kandidaterne præsenterer sig 
selv på valglisten, som vi udsender 
via intra. 
Kontaktforældremøde 
Efter valgmødet fortsatte bestyre
sen med en dagsorden sammen med 
kontaktforældre fra alle klasser. 
Det er et rigtig godt forum, hvor 
forældre kan give hinanden go
ideer til det vigtige forældrearbejde, 
som skaber de gode fællesskabsm
ligheder i vores skole. 
Forældrene var også med til at go
kende en ny ”pixi-udgave” af vores 
kontaktforældrefolder. 

NYT FRA FÆLLESSKOLEN 
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Udearealer 
Sidste skoleår startede 
vi op på arbejdet med 
at renovere og gøre 
skolens udearealer me-
re attraktive og indby-
dende til både leg og 
læring. 
Nu er vi kommet til 
”Læskuret” – det er 
nemlig vores næste re-
noveringsprojekt, og 
SFO har budt ind på op-
gaven. 
Læskuret har netop fået opsat træplader, som Jonni har grund
at blive dekoreret. 
Børnene har været involveret, og er kommet med mange gode input omkring 
hvilke figurer og motiver, der skal ses i læskuret, så det bliver et godt sted at 
være. 
Teknik og Miljø  
Vi er så heldige, at teknik og miljø 
døre i vores ”gamle bygning”. I starten af november fortsætter håndværkerne 
rundt langs med gymnastiksal, omklædning m.m. med at sætte nye vinduer og 
døre i. Det glæder vi os til. 
 

HERREFROKOST MM.
Onsdag den 3. okt. kører vi fra kirken 
kl. 09.30 til Frøslev lejren, hvor Harry 
Flebbe viser os rundt i lejren. Der er 
5 forskellige museer. Vi spiser dern
de, prisen er hele 30kr. 
Hjemkomst ca. kl. 15/16 
Sidste tilmelding er lørdag den 29. 
sep. Kl. 17.00 til  
Torben Juhl på tlf. nr. 20 40 55 72
Vi skulle havde været ud og se flyv
station Skrydstrup i nov., men de 
havde ikke tid, så det er udsat til fo
året. Vi mødes så tirsdag den 6. nov. 

Læskuret har netop fået opsat træplader, som Jonni har grund

Børnene har været involveret, og er kommet med mange gode input omkring 
hvilke figurer og motiver, der skal ses i læskuret, så det bliver et godt sted at 

Vi er så heldige, at teknik og miljø har prioriteret at sætte flere nye vinduer og 
døre i vores ”gamle bygning”. I starten af november fortsætter håndværkerne 
rundt langs med gymnastiksal, omklædning m.m. med at sætte nye vinduer og 

 

ST MM. 
Onsdag den 3. okt. kører vi fra kirken 
kl. 09.30 til Frøslev lejren, hvor Harry 
Flebbe viser os rundt i lejren. Der er 
5 forskellige museer. Vi spiser derne-

Sidste tilmelding er lørdag den 29. 

Torben Juhl på tlf. nr. 20 40 55 72 
Vi skulle havde været ud og se flyve-
station Skrydstrup i nov., men de 
havde ikke tid, så det er udsat til for-
året. Vi mødes så tirsdag den 6. nov. 

Kl. 12.00 til frokost i kirkehuset.
Tilmelding senest søndag den 4. kl. 
17.00 til Torben Juhl på
Tlf.nr.20 40 55 72.
Tirsdag den 4. dec. Kl. 12.00 holder vi 
julefrokost. Da vil vi også godt invit
re damer med, så det blive en d
me/herre frokost.
Håber rigtig mange vil komm
dag til nogle hyggelige timer
Tilmelding senest søndag den 2. dec. 
Kl. 17.00 til Torben Juhl på tlf.nr.20 
40 55 72 
Mvh. 
Poul Martin  og Torben Juhl

Læskuret har netop fået opsat træplader, som Jonni har grundet, så de er klar til 

Børnene har været involveret, og er kommet med mange gode input omkring 
hvilke figurer og motiver, der skal ses i læskuret, så det bliver et godt sted at 

har prioriteret at sætte flere nye vinduer og 
døre i vores ”gamle bygning”. I starten af november fortsætter håndværkerne 
rundt langs med gymnastiksal, omklædning m.m. med at sætte nye vinduer og 

kost i kirkehuset. 
Tilmelding senest søndag den 4. kl. 
17.00 til Torben Juhl på 
Tlf.nr.20 40 55 72. 
Tirsdag den 4. dec. Kl. 12.00 holder vi 
julefrokost. Da vil vi også godt invite-
re damer med, så det blive en da-
me/herre frokost. 
Håber rigtig mange vil komme denne 
dag til nogle hyggelige timer 
Tilmelding senest søndag den 2. dec. 
Kl. 17.00 til Torben Juhl på tlf.nr.20 

og Torben Juhl 



 

KIRKEKONTAKT  
    HOPTRUP SOGN 
 
         
 

   OKTOBER - NOVEMBER 
 
Søndag den 30. september kl. 10.30, 18. søndag efter trinitatis 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
 
Mandag den 1. oktober kl. 19.00 Læsecafé i Kirkehuset. 
 
Onsdag den 3. oktober kl. 9.30: Frokost for mænd på udflugt!  
Vi kører til Frøslevlejren. Se omtale nedenfor. 
 
Lørdag den 6. oktober: kor-dag med koncert i kirken kl. 15.00  
Se omtale nedenfor. 
 
Søndag den 7. oktober kl. 10.30, 19. søndag efter trinitatis 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
 
Mandag den 8. oktober kl. 19.00 Strikkecafé i Kirkehuset. 
 
Onsdag den 10. oktober kl. 19.00 Sangaften i Kirkehuset. Se omtale nedenfor. 
 
Søndag den 14. oktober kl. 10.30, 20. søndag efter trinitatis 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
 
Søndag den 21. oktober kl. 19.00, 21. søndag efter trinitatis 
Klavergudstjeneste ved Lars-Peter Melchiorsen 
 
Fredag den 26. oktober kl. 9.00 Staudeklub. Se omtale nedenfor. 
 
Søndag den 28. oktober kl. 10.30, 22. søndag efter trinitatis 
BUSK gudstjeneste ved Poul Martin Langdahl.  
BUSK står for Børn-Unge-Sogn-Kirke. Gudstjenesten er ’ung’ med rytmisk musik.  
Efter gudstjenesten bydes på kaffe. 



Onsdag den 31. oktober kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste. Se omtale nedenfor. 
 
Søndag den 4. november kl. 10.30, Alle helgens dag 
Allehelgens gudstjeneste ved Poul Martin Langdahl. 
Allehelgen 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. 
 
Mandag den 5. november kl. 19.00 Læsecafé i Kirkehuset. 
 
Tirsdag den 6. november kl. 12.00: Frokost for mænd. Se omtale nedenfor. 
 
Søndag den 11. november kl. 10.30, 24. søndag efter trinitatis 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 
Under gudstjenesten vil der kl. 11.00 være markering af 100 året for 
våbenstilstanden på første verdenskrig.  
 
Mandag den 12. november kl. 19.00 Strikkecafé i Kirkehuset. 
 
Søndag den 18. november kl. 10.30, 25. søndag efter trinitatis 
Højmesse ved Poul Martin Langdahl. 

_________________   

 

ØVRIGE TING I KIRKENS KALENDER: 
 
Ulvetimen og Juniorklub:  
Børneklubben Ulvetimen er for børn er fra 3-4 år til man ikke gider 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. 
  
Næste fællesspisning i Kirkehuset:  
Næste gang der er fællesspisning i Kirkehuset er torsdag den 22. november. Læs 
mere i næste Kirkekontakt.  



 

SANGAFTEN i Kirkehuset 
Onsdag den  
10. oktober kl. 19.00 
 
Temaet for denne sangaften er Benny 
Andersen, som vi vil mindes ved at synge et 
udvalg af hans skønne sange. 
 
Efter kaffepausen er der, traditionen tro, 
”ønskekoncert”, hvor alle kan ønske sange fra 
Højskolesangbogen.  
Aftenen bliver ledet af Lone Skovgaard.  
Kaffe/te og kage kr. 20,-  Alle er velkomne.  

_________________   

 
STAUDEKLUB 
Årets sidste Staudeklub bliver  
fredag den 26. oktober kl. 9.00.  
 
Vi mødes ved staudebedet og ser om der er noget at 
gøre. Måske skal der plantes lidt. 
 
Bagefter går vi i Kirkehuset og drikker en kop kaffe. 

_________________ 

  

Spaghettigudstjeneste 
Den næste spaghettigudstjeneste er onsdag den 31. oktober 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 til: Poul Martin på SMS: 5116 8656. 
 
 

  



KOR-KONCERT i Hoptrup Kirke 
lørdag den 6. oktober kl. 15.00  
 
Den 6. oktober kl. 10.00 mødes en flok  
sangglade mennesker med korleder  
Lone Skovgaard.  
Koret vil synge sammen hele dagen.  
Kl. 15.00 håber koret, at der vil komme mange  
til en lille koncert i kirken, hvor man kan se,  
hvad koret har nået i løbet af denne ene dag.  
Koncerten er gratis og åben for alle. 

 
_________________   

 
Voksenkor Hoptrup Kirke 
 
Koret begynder på juleøvningen onsdag den 24. oktober.  
Her er datoerne for efterårets korrunde:  
• Onsdag den 24. oktober 
• Onsdag den 31. oktober 
• Onsdag den 7. november 
• Onsdag den 14. november 
• Onsdag den 21. november 
• Onsdag d. 28. november 
 
Alle onsdage kl. 19-21. 
 
Koret deltager ved  
De 9 Læsninger i Hoptrup Kirke  
1. søndag i advent, søndag den 2. december kl. 10.30.  
 
Koret synger JULEKONCERT I ØSBY KIRKE  
Det er også søndag den 2. december kl. 19.30. (obs. ny dato) 
 
Kontakt evt. Lone Skovgaard på 30484376  
eller skovgaard.p@gmail.com 
 



 
 

JULEKONCERT i Hoptrup Kirke med 

HERNING KIRKES DRENGEKOR 
TORSDAG DEN 6. DECEMBER kl. 19.30 

 
Til koncerten torsdag den 6. december kl. 19.30 tilbyder vi muligheden for at 
købe billetter allerede i oktober. Hvis du ikke køber her, kan der naturligvis også 
købes ved døren.  
Døren åbner en halv time før koncerten. Entré 100 kr.  
Der kan købes billetter: 
• efter kor-koncerten den 6. oktober kl. 15.00 
• efter gudstjenesten søndag den 7. oktober kl. 10.30 
• til sangaftenen onsdag den 10. oktober kl. 19.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 

 

Frokost - for mænd:  

• Onsdag den 3. oktober kører vi fra kirken 
kl. 9.30 til Frøslevlejren, hvor Harry Flebbe 
viser os rundt. Vi spiser dernede. Pris 30 kr.  
Tilmelding af hensyn til biler senest søndag 
den 28. september på tlf. 20405572. 

 Tirsdag den 6. november kl. 12.00 mødes 
vi igen i Kirkehuset til frokost til kr. 50,-. 

 Tilmelding på tlf. 20405572. 



 

INGEN UDFLUGT ? 
 
Beklager!  
Årets udflugt er skubbet  
og bliver en forårsudflugt.  
 
Efterårets kalender er fyldt  
med program, og det er svært at nå det hele.  
 
Måske giver det også god mening at kirkens udflugt er i foråret i april/maj, nu 
når pensionistforeningens udflugt er i september.  
Så! Undskyld! Hvis du føler dig snydt for en efterårsudflugt.  
Klager modtages af præsten, der vil arbejde hårdt på en forrygende forårsudflugt 
i maj måned!  

_________________  
 

KIRKEBIL: 
Kirkebilen er gratis, og den kan benyttes af alle, 

som ikke selv har kørelejlighed til gudstjenesterne. 
Kørslen skal bestilles senest dagen før gudstjenesten 

hos Haderslev Taxa på tlf.: 70 10 75 00. 
Husk også at bestille hjemkørsel ved samme lejlighed. 

_________________  
 
 

KIRKE KONTAKT: 

 
 

Organist:  Graver:  Sognepræst: 
Lone Skovgaard 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 
 

 

 
 

mailto:skovgaard.p@gmail.com
mailto:hoptrupkirke@mail.dk


Borgerbudgettering for Hoptrup 
og Diernæs.

 
Den 9. oktober kl. 19.00 på Efterskolen er 
der afstemning om hvilke projekter der får 
bevilliget et beløb. 
Mød op og vær med til at stemme om 
projekterne. 
Husk! For at en idé kan være med i afstemningen
skema med en kontaktperson og et budget.
mandag d. 1. oktober til Henning Nørgaard eller Kirsten Heisel.
Skemaet kan downloades på 
Liste med de ideer vi har 
Frugttræer Frugttræer Slivsøen
Robotklipper Robotklipper til krolfbanen
Krolfudstyr Udvidelse af Krolfbanen
Motionsaktivitet Motionsaktivitet på pladsen ved udsigtstårnet
Madpakkehuset Renovering yderligere bevilling (3000 
InfoTavle Yderligere bevilling
Blomsterkasser Blomster hovedgaden
Multtoilet Multtoilet ved shelter i Diernæs
Har du yderligere spørgsmål er de velkommen til at henvende dig.
Henning Nørgaard 
henning@hoptrup.net 
Mobil: 40965628 
 
 
3. – 6. klasse fra  
Fællesskolen har  
Besøgt 
Slesvigske 
Vognsamling. 
 
                                                                                                                             

Borgerbudgettering for Hoptrup 
og Diernæs. 

Den 9. oktober kl. 19.00 på Efterskolen er 
der afstemning om hvilke projekter der får 

Mød op og vær med til at stemme om 

være med i afstemningen, skal der afleveres et 
skema med en kontaktperson og et budget. Skemaet skal afleveres senest 
mandag d. 1. oktober til Henning Nørgaard eller Kirsten Heisel.
Skemaet kan downloades på www.hoptrup.dk  
Liste med de ideer vi har kendskab til ind til videre. 

Frugttræer Slivsøen 
Robotklipper til krolfbanen 
Udvidelse af Krolfbanen 
Motionsaktivitet på pladsen ved udsigtstårnet
Renovering yderligere bevilling (3000 fra 2017)
Yderligere bevilling 
Blomster hovedgaden 
Multtoilet ved shelter i Diernæs 

Har du yderligere spørgsmål er de velkommen til at henvende dig.

                                                                                                                             

der afleveres et 
Skemaet skal afleveres senest 

mandag d. 1. oktober til Henning Nørgaard eller Kirsten Heisel. 

Motionsaktivitet på pladsen ved udsigtstårnet 
fra 2017) 

Har du yderligere spørgsmål er de velkommen til at henvende dig. 

                                                                                                                                                            



Vil du have en god oplevelse i skoven? 
Søndag den 30-09 er HMIF Mountainbike vært for finalen i 
MTB SydCup, en serie som klubben var initiativtager til for 
fire år siden. 
Vi forventer omkring 200 ryttere til start, så der er garanti 
for spændende race. 

Løbet skydes i gang kl. 11.00 og 
der køres i 65 min + igangværende omgang. 
Start og mål er i området omkring parkeringsplad-
sen på Pamhulevej, hvor der også arrangeres hot 
spot til publikum så man kan heppe igennem. Der 
arrangeres ligeledes et hot spot længere ude på 
Pamhulevej, hvor man kan nyde synet af rytterne 
når de kæmper sig op af opkørslerne! 
Efter løbet kan der købes forfriskninger til at smøre 
stemmebåndene med. 
Så kom i Pamhule skov søndag den 30.09 kl. 11.00 
og få en gratis men super sjov MTB oplevelse. 

TAK 
skal det lyde til alle, der var med til at gøre byfesten i Marstrup til en succes. Det 
er lige fra gavesponsorer, kagebagere, spejdere, arrangører af bil O-løb, dart, gå-
bingo m.m.Og så alle de frivillige som hjalp til med telt, bartjans osv. 

Og ikke mindst til jer som mødte op, og gjorde 
det til en festlig weekend. 
VH  
Bestyrelsen for Beboerforeningen 

 



 

Ordinært afdelingsmøde i HMIF 
(mountainbike, løb

  
Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde i HMIF 
(mountainbike, løb, ski og kajak) i henhold til vedtægterne for afdelingerne 
under HMIF § 9. 
 
Det ordinære afdelingsmøde afholdes 
kantinen i Marstrup Hallen. 
  
Dagsorden for det ordinære afdelingsmøde er følgende:
  

 Valg af mødeleder 
 Valg af referent 
 Afdelingsledelsens beretning til godkendelse
 Gennemgang af regnskab/økonomi
 Behandling af indkomne forslag
 Næste års aktiviteter/arbejde (afholdes i de enkelte underudvalg)
 Valg af nye medlemmer og suppleanter til afdelingsledelsen iht. til 

vedtægterne § 3 
 Eventuelt 

  
Forslag til behandling på det ordinære afdelingsmøde bedes fremsendt til e
mail: michael.jelling@gmail.com senest den 
 
 Vi håber på at se rigtig mange af vores medlemmer både indenfor 
mountainbike, løb, ski og kajak.
  

HMIF Motion og Friluftsliv
                                       

Ordinært afdelingsmøde i HMIF – Motion og Friluftsliv 
(mountainbike, løb, ski og kajak) 

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde i HMIF – afd. Motion og Friluftsliv 
og kajak) i henhold til vedtægterne for afdelingerne 

Det ordinære afdelingsmøde afholdes torsdag den 1. november
 

Dagsorden for det ordinære afdelingsmøde er følgende: 

Afdelingsledelsens beretning til godkendelse 
Gennemgang af regnskab/økonomi 
Behandling af indkomne forslag 
Næste års aktiviteter/arbejde (afholdes i de enkelte underudvalg)
Valg af nye medlemmer og suppleanter til afdelingsledelsen iht. til 

Forslag til behandling på det ordinære afdelingsmøde bedes fremsendt til e
mail: michael.jelling@gmail.com senest den 25. oktober 2018

Vi håber på at se rigtig mange af vores medlemmer både indenfor 
og kajak. 

Vel mødt. 
 

HMIF Motion og Friluftsliv 
                                       Michael Jelling 

 

Motion og Friluftsliv  

afd. Motion og Friluftsliv 
og kajak) i henhold til vedtægterne for afdelingerne 

. november 2018 kl. 19.00 i 

Næste års aktiviteter/arbejde (afholdes i de enkelte underudvalg) 
Valg af nye medlemmer og suppleanter til afdelingsledelsen iht. til 

Forslag til behandling på det ordinære afdelingsmøde bedes fremsendt til e-
8. 

Vi håber på at se rigtig mange af vores medlemmer både indenfor 



 

 

 

 

KUNNE DU TÆNKE DIG AT VÆRE SPEJDER, SÅ KOM OG VÆR`MED  
(De 3 første gange er gratis). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marstrup Landdistrikt 
                  Invitation til borgerbudgettering 2018  
Landdistriktsudvalget i Haderslev Kommune har besluttet at gennemføre en ny 
borgerbudgetteringsproces i landdistrikterne i 2018.  
Hvert landdistrikt får i 2018 tildelt et beløb på 50.000 kr. fra landdistriktspuljen til rådighed for aktiviteter i 
det enkelte landdistrikt efter eget ønske. Anmodning om at deltage i borgerbudgettering 2018 indsendes 
senest 1. september 2018 til landdistrikter@haderslev.dk  
Midlerne til realisering af borgerbudgetteringsprojekterne forudbetales til borgerforeningerne efter at de 
enkelte borgerforeninger i hvert landdistrikt har afholdt lokalt informationsmøde, haft proces med 
ideudvikling og beslutningsmøde med afstemning om de projekter lokalsamfundet ønsker at realisere for 
midlerne. Forløb, tidsplan og krav til afrapportering fremgår af nedenstående plan.  
Hvad kan borgerbudgettering?  
Borgerbudgettering kan være med til at skabe et øget lokalt engagement og frivillighed i  
landdistrikterne ved, at borgerne selv administrerer og prioriterer et offentligt bevilliget beløb.  
Borgerbudgettering kan på den måde medvirke til at skabe udvikling lokalt og øge det lokale demokrati.  
Planen for borgerbudgettering er målrettet de lokale borger-, beboer-, sogne- og landsbyforeningerne, 
landsbylaug, lokalråd m. fl. i landdistrikterne, der har til formål apolitisk at varetage de enkelte 
lokalsamfunds  
interesser og som er en juridisk enhed med CVR.nummer, herefter benævnt som borgerforeninger.  
Borgerforeningerne er tovholdere på processen og planen skitserer de aktiviteter, der skal sættes  
i gang for at gennemføre borgerbudgettering, samt en tidsplan over forløbet.  
Målet er, at de besluttede projekter er realiseret og afsluttet 1 år efter beslutningsmødet med 
afstemningen om, hvilke projekter der vælges.  
Kriterier for deltagelse i borgerbudgettering i landdistrikterne:  
 Hvert landdistrikt får, efter anmodning, tildelt et beløb fra kommunens landdistriktspulje.  
 Beløbet må bruges efter eget ønsket til realisering af projekter i lokalsamfundet.  
 Alle borgere i det konkrete lokalsamfund skal have mulighed for at involvere sig, komme med 
projektforslag og deltage i afstemning om, hvilke projekter, der skal gennemføres.  
 Den lokale borgerforening er tovholder på processen.  
 

Med udgangspunkt i ovennævnte inviterer Marstrup Beboerforening til 
informationsmøde /forslagsmøde 
                                   Tirsdag d. 9. okt. kl. 19.30 på Marstrup skole. 
Så mød op og kom med forslag til hvad vi kan bruge pengene til i år, kan du ikke 
på ovennævnte dato så send et skriftligt forslag til en i bestyrelsen. 
Husk at det vigtigste kriterie er at det er til gavn/glæde for alle i landdistriktet. 
 
Der bliver stemt om forslagene på beslutningsmødet 
                               d. 30. okt. Kl. 19.30 på Marstrup skole. 
 
Husk at følge Marstrup beboerforening på Facebook for at blive opdateret. 
Yderligere spørgsmål kan sendes til formand Jens Nybo-Nielsen  
 nybo-nielsen@bbsyd.dk 
 
 
 



MIKKIS SPALTE 

 
I brandværnet har vi være af sted 8 
gange. 17.8. Markbrand Skovbyvej 39 
mod Vedsted, ikke indsat. 21.8. Ild i 
elskab Djernæs Strandby 169. 23.8. 
A.B.A. alarm på Knivsbjerg. 24.8.. Bil-
brand Hytkærvej 74. 27.8. Kalkovns-
vej 8 bygningsbrand ass. Falck. 3.9. 
Ravnsbjergsforte væltet træ over ve-
jen. 17. 9. Skovvænget 72 ass. til 
Falck ikke indsat. 20.9. Marstrup 
Sønderby 26 ild i udhus. Nu er den 
store garage færdig med kørelys i 
gulvet, så brandbilerne kan komme 
ordentlig ind uden buler. Vi er i gang 
med at få nye fliser lagt og hjerter-
starter flyttet op på muren. Det næ-
ste, vi skal ha gang i, er det årlige 
LOTTO spil, som er søndag den 11. 
NOVEMBER kl. 19.30 og dørene åb-
nes kl. 18.30. 
Djernæsvejs ornitologer har været af 
sted på den årlige " Black Bird" tur 
ved Slif sø. Vejret var ikke lige det 
bedste, men den første fugl, som 
gled ned, var en Black Bird og senere 
kom Erly Bird og den meget sjældne 
"Bock Øl", og det var lige inden pit 
stop ved Susanne og Erik på Slivsø-

gård. Vi havde Glasdam med for at 
fortælle om Havørnen, men den var 
fløjet, for det begyndte at regne, 
bedre held næste år. Pit stoppet hos 
Susanne og Erik trak ud, for der var 
sneget sig andre arter ind, som skulle 
ses efter i sømmene. Vi kom godt 
våde tilbage til P. Iver og fik forplej-
ning og varmen. Vi sluttede ved 
23.30 tiden med en natugle. 
Inden næste nr. af kontakten er Mad 
Lavning For Finere Mænd startet op, 
og vi er i øjeblikket 24 mænd, vi læg-
ger ud med en gæstekok nemlig 
Roald fra Søstjernen, som sammen 
sætter menuen. Vi glæder os. 
 Hilsen Mikki. 
 

E F T E R L Y S N I N G 
Har du set min kære kat Banditto? 
Han har været væk længe og kan 
derfor være kommet langt omkring. 
Han er meget savnet. Han er kastre-
ret og chipmærket. Har du set ham, 
må du meget gerne sende en sms på 
30 25 86 20, så kommer jeg og hen-
ter ham. 



DET SKER 
26.  Hyggeeftermiddag på Lillegården kl. 14.00 

Oktober 
03.  Senior Shop viser efterårs- og vintertøj på Lillegården kl. 14.00 
03.  “Rigtige mænd”: Tur til Frøslev. Afg. Kirken 9.30 
098. Borgerbudgettering Hoptrup/Djernæs. Afstemning kl. 19.00 
09. Borgerbudgettering Marstrup. Forslagsmøde, Marstrup Skole 19.30 
10.   Pensionistforeningen har 70 års jubilæum. Alle er velkomne. 

Foreningen er vært med lidt godt til ganen. Kl. 14.00. 
10.   Sangaften i kirkehuset 19.00 
24.  Møgunger til søs. Foredrag på Søstjernen 19.00. Diernæs Beboerf. 
24.  Lottospil på Lillegården kl. 14.00 
24.-  HMIF gymnastik. Afdelingsmøde i hallen kl. 19.30. 
30.  Borgerbudgettering Marstrup. Afstemning. Marstrup Skole 19.30 
31.  Foredrag ved Uwe Petersen kl. 14.00 

November 
01.  HMIF Motion og Fritis afdelingsmøde i hallen kl. 19.00  
06.  Deadline Kontakten 
06.  Herrefrokost 12.00 i kirkehuset. Tilmelding senest den 4. Nov. 
07.  Hyggeeftermiddag på Lillegården 
11.  Lottospil på brandstationen kl. 19.30 (dørene åbnes 18.30) 
14.  Lottospil på Lillegården 
21.  De superseje seniorsild underholder på Lillegården kl. 14.00 
28.   Pakkespil på Lillegården kl. 14.00. Medbring en pakke til 30 kr. 

December 
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 
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: 06.11.. kl. 12.00. (Næste igen116.12.) 
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 

 



Børnenes Rekord
Årets sjoveste dag for børn.

Fredag 26-
Hallen vil være fyldt op med alle mulige skøre og sjove rekorder. Der vil være et 
hav af rekorder for børn i alle aldre. Alle rekorderne vil blive sendt til 
Rekord bog og der vil være en lille præmie til den der slår en rekord.

HMIF garantere selvfølgelig for sikkerheden under rekordforsøgene.
Arrangementet er gratis og for alle børn i Ho
trup, Marstrup og Vilstrup. Er der andre børn i 
familien eller gode venner, 
velkommen.  
Cafeteriaet vil være åben med både lidt usunde 

og sunde ting.
Der kan købes Øl/Vand, saftevand, pølser, 

pommes, slik osv.
HMIF tilbyder også pitabrød med lækkert tilbehør til 30 kr. pr. person (børn u
der 3 år er gratis) bestilling på pitabrød er dog nødvendigt på tlf. 
40794922 eller Karin 26795073.

Kom frisk til en kanon aften

HOPTRUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN

LOTTOSPIL
søndag den 11

(dørene åbnes kl. 18.30)

PÅ HOPTRUP BRANDSTATION 

MANGE FINE GEVINSTER
ALLE ER VELKOMNE

BRANDVÆRNET

rnenes Rekord dag i HMIF
Årets sjoveste dag for børn.

-10-18 KL. 16.30 til 2
Hallen vil være fyldt op med alle mulige skøre og sjove rekorder. Der vil være et 
hav af rekorder for børn i alle aldre. Alle rekorderne vil blive sendt til 
Rekord bog og der vil være en lille præmie til den der slår en rekord.

HMIF garantere selvfølgelig for sikkerheden under rekordforsøgene.
Arrangementet er gratis og for alle børn i Hop-
trup, Marstrup og Vilstrup. Er der andre børn i 

 er de selvfølgelig også 

Cafeteriaet vil være åben med både lidt usunde 
og sunde ting. 

Der kan købes Øl/Vand, saftevand, pølser, 
pommes, slik osv. 

HMIF tilbyder også pitabrød med lækkert tilbehør til 30 kr. pr. person (børn u
år er gratis) bestilling på pitabrød er dog nødvendigt på tlf. 

26795073. 
Kom frisk til en kanon aften            

 

HOPTRUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN
afholder 

LOTTOSPIL 
11. november 2018 kl. 19.

(dørene åbnes kl. 18.30) 

PÅ HOPTRUP BRANDSTATION 

MANGE FINE GEVINSTER 
ALLE ER VELKOMNE 

BRANDVÆRNET 

                                

i HMIF. 
Årets sjoveste dag for børn. 

til 20.00 
Hallen vil være fyldt op med alle mulige skøre og sjove rekorder. Der vil være et 
hav af rekorder for børn i alle aldre. Alle rekorderne vil blive sendt til Børnenes 
Rekord bog og der vil være en lille præmie til den der slår en rekord. 

HMIF garantere selvfølgelig for sikkerheden under rekordforsøgene. 

HMIF tilbyder også pitabrød med lækkert tilbehør til 30 kr. pr. person (børn un-
år er gratis) bestilling på pitabrød er dog nødvendigt på tlf. Henning 

HOPTRUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN 

kl. 19.30 

PÅ HOPTRUP BRANDSTATION  



 
                           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          74 57 54 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 


