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NUMMER 3   NOVEMBER 2016 
 

EFTERÅR 

 
(vejen ned mod Østergårds Mølle – billede tyvstjålet  

på Svend Clausens væg på facebook) 
Efter en flot sensommer har efteråret holdt sit indtog, flot fotograferet af 
Svend Clausen. Nu er der tid til at skifte dæk på bilerne og gøre klar til frosten 
kommer. Kontakten fortsætter uanset årstiderne. Sidste måned havde vi dog 
et mindre problem i ”trykkeriet”, så bladet blev lidt forsinket. Men så er der 
som altid mulighed for at læse det på i kontaktens gruppe på facebook (skriv 
”kontakten” i søgefeltet). Alle kan ”gå” ind på siden; hvis du tilmelder dig, 
kommer der en notifikation, hver gang der er nyheder. 
Læs om store og små begivenheder inde i bladet. 



DINES OLESEN HAR FOTOGRAFERET DYRELIVET VED SLIVSØEN 
(fra diernæs beboerfporenings facebookside) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

FUGLEKVIDDERFESTEN 
Lørdag den 18. marts kl. 18.30 

I Marstruphallen 
Sognets samarbejdende foreninger gentager 
succesen fra sidste fuglekvidderfest. Fuglene 
kvidrer igen lørdag den 18. marts kl. 18.30.  

Der er endnu mulighed for at sikre 
sig billetter til forårets brag af en 
fest; men skynd jer; for  stand up 
komikeren Christian Fuhlendorff 
og party orkestret Flyers er garanter 
for underholdning på højeste 
niveau. 
Billetter kan købes hos en af 
nedenstående ambassadører. Så 
overrask med en billet i julegave 
eller slå jer sammen med naboer og 
venner og bestil billetter hos: 
 

Ambassadører til billetsalg til Fuglekvidderfesten 
Sønderballe: Pia Faaborg,  
Diernæs: Kirsten Heissel 
Hoptrup: Henrik Holm Nielsen, Stefanie Nielsen, Jørn Christensen, Aase 
Bosack, Irene Pedersen, Kurt Have Lauesen, Spar Købmanden 
Marstrup: Randi Hejnfelt, Ulla Thykjær, Kirsten Jelling, Henrik Sørensen, Ejnar 
Hansen, Grethe Byriel, Pernille Pedersen, Søren Knudsen, Marstrup Købmand 
Entre inkl. to-retters menu fra Søstjernen: 250 kr. (min. 18. år) 
 
 

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.: 74 57 54 27/ 60 63 48 17 

KONTAKTEN@LIVE.DK 
Næste nummers deadline: 13.12.09. kl. 12.00. (Næste igen 17.01.) 
Udkommer inden weekenden efter. Eftertryk uden kildeangivelse er ikke tilladt. 
Kontakten forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte, og bestræber sig på at bringe 
alt indsendt. Ved evt. fejl påtager Kontakten sig intet ansvar. 

 

 



Juletræsfest i Marstrup 
 

Søndag d. 27. november  
kl. 14.00 i SFO bygningen 
på Marstrup Skole 
 

Julen nærmer sig med hastige skridt, så derfor 
holder vi traditionen tro, en hyggelig 
juletræsfest i Marstrup med gløgg, æbleskiver, 
julemanden og godteposer til alle børnene. 
Kom og vær med og nyd et par hyggelige timer med julestemning, 
forventningsfulde børn og voksne som glæder sig til den søde juletid. 
Vi starter med at julehygge i den nye bygning på skolen, hvor julemanden på et 
tidspunkt vil dukke op. Børnene får mulighed for at fortælle deres ønsker til ham. 
Vi slutter af ovre i Borgerhaven, hvor julemanden vil tænde lysene på juletræet, 
og vi synger en enkelt julesang. 
Godteposerne købes ved Marstrup Købmand til 20 kr. pr. pose senest fredag d. 
25/11 2016. 
Der kan til juletræsfesten betales med Mobile Pay. 
 

Marstrup Beboerforening ønsker en glædelig jul. 
 
 

Hjælpere til juletræsfesten. 
 

Vi mangler hjælpere til følgende: 
 Stille borde og stole klar i det store fællesrum. 
 Varme æbleskiver og gløgg. 
 Stå for salg af æbleskiver, gløgg, drikkevarer til børnene. 
 Oprydning bagefter. 

Hvis du vil hjælpe med noget af dette, så skriv en besked til Louise på tlf.: 61 24 
04 70 eller Randi på tlf.: 60 13 34 51. 
 

Borgerbudgettet til gavn i Marstrup 
 
Det er på møderne i september og oktober blevet besluttet, at de penge 
kommunen vil budgettere til os skal bruges på følgende to ting: 

 Byporte /infotavler 
 Legepladsen ved Lysmosen 



 

SÅ ER DET TID TIL LOTTOSPIL IGEN! 

Det er endnu engang blevet tid til vores årlige lottospil.  

Søndag d. 13. november 2016 

Hoptrup Hovedgade 33B 

(Brandstationen) 

Dørene åbnes kl. 18:30. 

1. spil starter kl. 19:30. 

 

Der vil være kaffe, kage og sodavand/vand til salg i 

vores lotto café, og priserne er så små,  

 at de er svære at få øje på. 

Så kom glad, frisk og veloplagt til ”årets begivenhed” 

De Venligste Hilsner. 

Hoptrup Frivillige Brandværn.

 



Fokusuge 41 – ud af huset 
Af: 4 H på Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup, Oktober 2016 
 
Overskriften i Indskolingen var Den åbne skole – natur og 
bevægelse. 
Vi har interviewet 3 elever fra 0.H, som fortæller, at Indskolin-
gen og M1 har været på stranden og finde sten og spise madpak-
ke. Det var sjovt, og de har været på legepladsen. De har også 
besøgt Vojens Skøjtehal og Haderslev Idrætscenter. De hyggede 
sig, og de voksne var glade. 
Næste gang kunne de godt tænke sig at lære at fiske.  
 
Mellemtrinnet brugte ugen på at besøge forskellige virksomheder.  

Vi skulle opleve og lære noget om, hvad de laver på 
arbejdspladserne. Fordi vi skal lære, hvordan det er at 
arbejde det sted, man besøger.  
Vi skulle se, hvordan forskellige jobs er, og hvad 
man laver de forskellige steder.   
Vi har også snakket med to elever fra 6.H. De fortæl-
ler, at de har været ude på Flyvestationen Skrydstrup 
for at lære om f-16 og helikoptere. De har også kastet 

med øvelsesgas ude på Flyvestationen.  
 

De fortæller også, at de har været på VUC, som er en bogfri skole. Her så de f.eks. et compu-
tergulv, hvor man blandt andet kunne spille matematikspil og fodbold. De så også, hvor man 
sidder og arbejder, for de har ingen klasselokaler.  
Stop op og se på job. 
Vi har interviewet 6.h´s klasselærer Dorthe Clausen, som fortæller om Stop op og se på job, 
hvor klassen skal ud og se på forskellige arbejdsplads i løbet af det næste år. Eleverne fra 6.h 
skal tænke på, hvad de godt kunne tænke sig at blive som voksen. Vi syntes, at det er godt, at 
de kommer ud at se verden omkring dem og os. At de får en fornemmelse af, hvad de skal, 
når de er færdige i skole. Målet er, at de skal kende forskellige arbejdspladser.  
 
Vi vil gerne sige mange tak til alle de virksomheder, som Fællesskolen Hoptrup Marstrup 
Vilstrup måtte komme ud at besøge. Vi var meget glade for at komme ud til: 
Gammelbro Camping i Aarøsund, Haderslev idrætscenter, Vojens Skøjtehal, Cafe Kridt  
VUC, Provas, Ehlershjemmet, Flyvestationen i Skrydstrup, H.C. Maskinfabrik  
Mange tak for gode oplevelser, det var meget sjovt  

 
I kan se fle-
re billeder 
og læse me-
re om ugen 
på skolens 
facebooksi-
de. 



Mountainbike – HMIF 
Bag hallen i Marstrup pusler det lidt omkring den røde Mountainbike materiel container, 
men derudover sker der rigtig meget andet i HMIF Mountainbike, så et lille indlæg om det 
må være på sin plads… 
Sommertræningen mandag og onsdag slutter nu og har været rigtig godt besøgt med 20 ryt-
tere, og der er i år trænet på fire niveauer; 4. holdet, Begyndere, Motion og Super motion. 
Sikkerhed før fart, så der trænes meget teknik, men også konditionstræning ved god fart. Vi 
glæder os over den store bredde og 
forholdsvis mange kvinder i vores 
klub. Og som noget nyt er der i år 
kørt ”Funsters” dvs. børne og unge 
træning, i samarbejde med cykel-
klubber i Haderslev (X-trail og HS 
6100), ca. Funsters 30 medlemmer 
træner onsdage og lørdage. Der er i 
den forbindelse også uddannet man-
ge nye instruktører i år.  
Klubben trives og der er nu ca. 120 
medlemmer i HMIF MTB, og vi går 
ikke i hi - der er netop planlagt vin-
tertræning tirsdage aftener og søn-
dage, dette arrangeres i samarbejde 
med HS6100 og var velbesøgt sidste 
vinter. 
Udover træninger deltager mange 
ryttere i motionsløb over hele Dan-
mark, og HMIF MTB er medarrangør i ”Dania Sydcup” løbsserien. Løbene afvikles over seks 
onsdage (aften) fra april til september (Stensbæk, Sønderborg, Rømø, Åbenrå, Pamhule, 
Frøslev) og et finaleløb som i år blev afviklet i Rødekro søndag d. 25. september. Interessen 
er været stigende og i de sidste tre løb har der været over 110 deltagere. Ryttere på alle ni-
veauer deltager, løbene afsluttes med præmie uddeling, kaffe, kage og hyggesnak. 
En udfordring for klubben er den store interesse for sporet i Pamhule skov som benyttes af 
rigtig mange ryttere, og vi skønner at det kun er 15-20% af brugerne som er medlemmer i 
HMIF MTB. Vi glæder os på sportens vegne og over den megen gode motion, men er udfor-
dret på vedligeholdelsen af sporet. Sporet vedligeholdes af HMIF MTB medlemmerne, og 
enkelte ryttere udefra, i et sporudvalg ”Pamhule trailbuilders”. Vi glæder os nu over at 
kommunen har erkendt værdien af Pamhule sporet og positivt er gået ind i dialogen om det 
arbejde der skal til for at sikre sporet for alle brugere inkl. gæster og turister. Så det regner 
vi med at der kommer en rimelig løsning ud af i løbet af vinteren. 
…nå ja, og så lige containeren ved hallen med den lille nye terrasse foran. Vi er ved at lægge 
et tag på, så der bliver læ og ly til trænings aftenerne, og ikke mindst et sted at opbevare 
materiel til sporbygning m.m. 
Hjemmeside: http://www.hmif-mtb.dk/ 
 og Fb: https://www.facebook.com/groups/hmifmountainbike/ 
v. HMIF MTB, Asger Thomsen 7220-2897 



  DET SKER 
NOVEMBER 

2.11. Pensionistforeningen. Haarby-musikanter underholder kl. 14.00 
9.11. Onsdagsklubben. Hyggeeftermiddag kl. 14.00 
13.11. Lottospil på brandstationen kl. 19.30. Dørene åbnes en time før 
16.11. Pensionistforeningen. Lottospil kl. 14.00. 
23.11. Onsdagsklubben. Musik med ”Kun for sjov” kl. 14.00 
25.11. Kirkegårdsvandring kl. 14.00 
26.11. Opsætning af juletræer i Djernæs kl. 14.00 
27.11. Julearrangement Hoptrup Borgerforening 
27.11. Juletræsfest i SFO-bygningen i Marstrup kl. 14.00 
30.11. Onsdagsklubben. Pakkespil. Tag en pakke til 30 kr. med – kl. 14.00 

DECEMBER 
7.12. Onsdagsklubben. Julefrokost på Søstjernen kl. 12.00 
7.12. Julekoncert i kirken kl. 19.00. Haderslev Drengekor  
13.12. Deadline Kontakten 
13.12. Julekoncert i kirken kl. 17.00. Spirekoret og kirkekoret. 
14.12. Pensionistforeningen. Adventsmøde med sognepræst Poul M. Langdahl kl. 14.00 

JANUAR 
17.1. Deadline Kontakten 

FEBRUAR 
2.2. Hoptrup Kirke. Koncert med Anne Linnet kl. 19.30 
26.2. Fastelavnsfest Marstrup Beboerforening 
28.2. Deadline Kontakten 

MARTS 
18.3. Fuglekvidderfest i Marstruphallen kl. 18.30 
 
 

KOMMUNALE STØTTEKRONER FORDELT 
På mødet den 13. oktober på Hoptrup Efterskole stemte de fremmødte neden-
stående projekter til gennemførelse: 
Renovering af festpladsen i Hoptrup :  10.000 kr. 
(Hoptrup Bypark) 
Informationstavle på Hovedgaden:  10.000 kr. 
Krolff på Hoptrup Bypark:    6.000 kr. 
Motionsbane på Hoptrup Bypark:  10.000 kr. 
Hjemmeside og video Hoptrup.dk:   8.500 kr. 
Slivsø rundt. Opgradering af sti:   8.000 kr. 
 
 
 

 
 

 



KIRKEKONTAKT             
    HOPTRUP SOGN 
 
  
 
 NOVEMBER - DECEMBER 

 
Søndag den 6. november, Alle helgens dag 
kl. 14.00 Gudstjeneste ved Poul Martin Langdahl.  
Efter gudstjenesten bydes på kaffe. 
 
Søndag den 13. november, 25. søndag efter trinitatis 
kl. 10.30 Gudstjeneste ved Poul Martin Langdahl.  
 
Torsdag den 17. november kl. 19.00: Gudstjeneste-udvalgsmøde  
Vi mødes i konfirmandstuen og planlægger næste lægmandsgudstjeneste, 
der er søndag den 11. december kl. 10.30. 
 
Søndag den 20. november, sidste søndag i kirkeåret,  
kl. 10.30 Gudstjeneste ved Poul Martin Langdahl.  
 
Fredag den 25. november kl. 14.00 Kirkegårdsvandring, se omtale nedenfor   
 
Søndag den 27. november, 1. søndag i advent,  
kl. 10.30 De ni læsninger ved voksenkoret og Poul Martin Langdahl.  
 
Søndag den 4. december, 2. søndag i advent  
kl. 10.30: Gudstjeneste ved Poul Martin Langdahl.  
kl. 14.00: Børnegudstjeneste ved Poul Martin Langdahl og borgerforeningen.    
 
Tirsdag den 7. december kl. 19.00: Julekoncert ved Haderslev Drengekor 
Se omtalen nedenfor. 
 
Søndag den 11. december, 3. søndag i advent 
kl. 10.30 Lægmandsgudstjeneste. Kort gudstjeneste uden prædiken og med 
efterfølgende kaffe. Gudstjenesten er ved gudstjenesteudvalget. 



 
Tirsdag den 13. december kl. 17.00: Lille kor julekoncert 
Se omtalen nedenfor. 
 
Onsdag den 14. december kl. 14.00 Adventsfest på Lillegård 

  
Søndag den 18. december, 4. søndag i advent 
kl. 10.30 Gudstjeneste ved Poul Martin Langdahl.  
 
Lørdag den 24. december, JULEAFTEN 
kl. 14.00 og 16.00 gudstjeneste ved Poul Martin Langdahl.  
 
Søndag den 25. december, juledag  
kl. 10.30 Gudstjeneste ved Poul Martin Langdahl.  

_________________ 
 

KIRKEGÅRDSVANDRING  

Fredag d. 25. november kl. 14 
 
Kirkegårdspersonalet inviterer 
alle interesserede på 
kirkegårdsvandring, hvor vi kan 
se grandækningen rundt på 
kirkegården. Bagefter serveres 
der æbleskiver og gløgg i den 
nye redskabsbygning. 
Alle er velkomne. 

_________________ 

 
LILLE KOR JULEKONCERT 
Tirsdag d. 13. december klokken 17.00 er der en lille julekoncert med Spirekor 

og Kirkekor v. Hoptrup Kirke. Vi vil synge julesange og julesalmer, gå Lucia og 

Spirekoret opfører Julekrybbespil. Det er en koncert, der tager ca. tre kvarter.  

Alle er hjerteligt velkomne til at komme og høre og se vores koncert. 

Mange hilsner fra Spirekoret og Kirkekoret 

 
 



VOKSENKOR I HOPTRUP 
Voksenkoret øver i kirken følgende onsdage kl. 19-21:  
den 26. oktober, den 2., den 9., den 16., og den 23. november. 
Koret deltager i gudstjenesten med De 9 læsninger 1. søndag i advent, søndag 
den 27. november. 
Alle er velkomne, man behøver ikke at have været med tidligere, da vi er et 
lejlighedskor, der øver op til særlige begivenheder. 
Kontakt evt. Lone Skovgaard, tlf.: 30484376, @: skovgaard.p@gmail.com 
 

___________________ 
 
KOR VED HOPTRUP KIRKE  
Spirekor: Hvis du har lyst til at synge og går i 1. eller 2. klasse, så kan du gå til 
kor på Hoptrup Skole om torsdagen fra kl. 12.45-13.30.  
Vi synger en masse forskellige sange, lærer om  
noder og spiller krybbespil. I foråret er vi med til den  
store Korkoncert for alle kor v. Hoptrup Kirke, og vi er 
med ved et par børnegudstjenester. Vi øver på  
skolen og viser også vores krybbespil der, og vi er også  
med til at synge til fastelavnsfesten på skolen.  
 
Kirkekoret: Hvis du går i 3.-6. klasse kan du synge i Kirkekoret på Hoptrup Skole 
om torsdagen fra kl. 14.00-14.50.  
Vi synger alle mulige sange, og lærer salmer, som vi synger i Kirken ca. en 
søndag om måneden. Koret er lønnet, og man tjener 75 kr. pr. gudstjeneste det 
første år, og derefter tjener man 100 kr. pr. gang. Man skal have deltaget i 
korprøverne for at kunne tjene penge. Vi går Lucia på skolen op til jul, og synger 
en lille julekoncert i kirken. Desuden deltager vi om foråret i den store 
korkoncert i Kirken, hvor alle korene deltager. Det er rigtig festligt.  
Kor er selvfølgelig først og fremmest at synge sange sammen, men det er også 
at lære en masse om musik, om noder, og om hvordan man synger flere 
stemmer på en gang. Det er også et fællesskab, hvor vi har det sjovt og lærer 
hinanden at kende på en ny måde. 
Hvis du har lyst til at gå til kor, så kan du kontakte mig  
enten på min mobil 30 48 43 76, eller på min mail: skovgaard.p@gmail.com  
Mange varme hilsner fra 
Lone Skovgaard (korleder og organist ved Hoptrup Kirke). 

  

mailto:skovgaard.p@gmail.com
mailto:skovgaard.p@gmail.com


JULEKONCERT                 Tirsdag d. 7. december kl. 19.00 
i Hoptrup Kirke 

Haderslev 
Drengekor 
 
Dørene åbnes kl. 18.30 
 
Entré 50,- 
 
Billetter købes v. 
indgangen 
 
Arr. Hoptrup menighedsråd 

_________________ 
 

Christine Andersens Mindelegat 
- til fordel for ældre, værdigt trængende i Hoptrup sogn, omfattende Hoptrup, 
Marstrup, Kestrup, Diernæs, Sønderballe og Kalø, uddeles til Jul en række 
legatportioner. Ansøgningsskemaer udleveres ved henvendelse til sognepræst 
Poul Martin Langdahl, Hoptrup Præstegård. 
Ansøgningen skal afleveres i præstegårdens postkasse senest søndag den 27. 
november. 

___________________ 
ULVETIMEN  
Børneklubben Ulvetimen er om onsdagen. Vi mødes i konfirmandstuen hver 

onsdag fra kl. 16-17.15, undtagen i de uger, hvor der er spaghettigudstjeneste. 

Sidste gang inden jul er onsdag den 4. december. Se eventuelt også Ulvetimens 

egen gruppe på Facebook.   
___________________ 

 

INDBYDELSE TIL FÆLLESSKAB: Har du lyst til at være med? 

Vi er en gruppe kristne mennesker, der mødes i private hjem. 

Vi spiser sammen og lytter til en undervisning, snakker om det, og har andre 

aktiviteter. Tidsrammen er: 18.00 - ca. 20.00.  

Har du lyst til at være sammen med os, så kontakt:  

Inger Refshauge, 4013 6260 eller Inger Nørgaard, 4058 5628. 



Nyt menighedsråd ved Hoptrup Kirke 
 
Her kommer navnene på det nye menighedsråd, der træder i kraft efter 1. 
søndag i advent. Rådet holder første konstituerende møde den 21. november.   
 
Peter Heissel, Venbjerg 
Dorthe Godbersen, Knokbjerg 
Solvejg Clausen, Hoptrup Kirkeby 
Flemming Hansen, Diernæsvej 
Morten Busk, Hoptrup Kirkeby 
Johan Kulmbach, Eskærhaven 9  

Stedfortrædere: 
Torben Juhl, Hoptrup Hovedgade 
Bodil Hjorth, Selbjerg 
 
Regnskabsfører: 
Thyra Bohsen 

___________________ 

SIDEN SIDST:  
 

Begravede: Erling Jørgensen, Lysmosen  
  Ruth Vera Madsen, Sønderballe Strand 
  Jan Murat, Slivsø 
  Kai Nissen, Ottanggårdvej 
  Ove Ethelberg, Diernæsvej 

___________________ 
 

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: 
Lone Skovgaard  
Mobil: 30 48 43 76  
 
@: skovgaard.p@gmail.com 

Graver: 
Søren Rod  
Tlf.: 74 53 21 93  
Mobil: 23 26 63 48  
@: hoptrupkirke@mail.dk

Sognepræst: 
Poul Martin Langdahl 
Tlf.: 74 57 53 10 
Mobil: 51 16 86 56 
@: PMLA@KM.DK 

 

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

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


 

 

Spar2-musik bliver nu til en musical 

Det populære band Spar2 kan til november opleve deres musik på en 
helt ny måde, når Hop-
trup Efterskole har urop-
førsel på musicalen 
”Hvad hjælper det”, der 
udelukkende er baseret 
på Spar2-hits. - At blive 
fortolket er en virkelig 
stor ære, siger forsanger 
Peter Ebberfeld, mens 
stykkets forfatter og in-
struktør glæder sig til at 
opfylde en gammel 
drøm. 
                                                              Årets musical bliver med SPAR2 musik 
Fans af bandet Spar2 kan godt begynde at forberede en tur til Sønderjyl-
land, for når musicalen ”Hvad hjælper det” får premiere tirsdag den 22. 
november på Hoptrup Efterskole, er al musikken Spar2-hits i nye arran-
gementer og tilpasninger. 
Hele stykket er nemlig bygget op om Peter Ebberfelds musik og tekster, 
og selvom handlingen lever sit eget liv, vil kendere af sangene finde mas-
ser af inspiration fra forsangerens finurlige og vedkommende tekster. 
- Jeg er meget spændt på, hvilken fortælling der kan komme ud af at ryste 
en kuffert, som er fuld af alle mine sange, siger Peter Ebberfeld, der glæ-
der sig til at opleve sin musik spillet og sunget af andre end ham selv, 
nemlig Hoptrup Efterskoles elever.  
- Det bliver stort at opleve dygtige unge mennesker give mine sange nyt 
og spændende liv, mener Spar2-forsangeren. 
I ”Hvad hjælper det” – en linje som kendere af Spar2 garanteret kan gen-
kende fra bandets vel nok største hit – er der masser af inspiration fra 
Ebberfelds univers. Men alle sange får deres eget, nye liv som en del af 
historien om Gustav, Martin og Astrid, der forfølger kærligheden, men 



 

 

også deres egne mål i livet og derfor ender med at bruge og misbruge 
hinanden, fortæller forfatter og instruktør Lars Thelonius: 
- Det har været en utrolig spændende proces at tage Peters altid spæn-
dende og nærværende sange og få dem til at underbygge den historie, jeg 
længe har haft lyst til at fortælle. Jeg har altid holdt meget af hans tekster 
og måde at bruge sproget til at fortælle historier, der vedkommer os alle, 
så det er en gammel drøm, vi opfylder nu, siger Lars Thelonius. 
I alt indgår der 25 Spar2-sange i forestillingen, og man vil møde sange fra 
hele Peter Ebberfelds lange karriere. Forestillingen har været undervejs i 
godt fem år og den stort anlagte scenografi er blandt andet bygget op af 
et kæmpe murerstillads, et skab med hul i, en gedigen discokugle og ni 
nymalede sofaer… 
- ”Hvad hjælper det” er først og fremmest fantastisk musik og en god hi-
storie, som man skal lade sig underholde af – og hvis man er Spar2-fan 
forhåbentlig også nyde at opleve sangene i en ny sammenhæng. Men det 
er også en historie om, at vi moderne mennesker skal passe på, vi ikke re-
ducerer hinanden til redskaber til at opnå vores egne, egoistiske mål. Vi 
må meget gerne minde hinanden om, at vi er stærkere og har mange fle-
re menneskelige ressourcer, når vi dyrker fællesskabet, siger Lars Thelo-
nius. 
 
”Hvad hjælper det” 

•Har premiere tirsdag den 22. november kl. 19.30 på Hoptrup Efter-
skole 
•Spiller derefter to gange dagligt onsdag-fredag 
•Der er 300 gode siddepladser til hver forestilling 
•Billetterne til sidste forestilling lørdag er væk, allerede før forsalget 
er åbnet 
•Billetter købes på www.hoptrupefterskole.dk 
•Lars Thelonius er forfatter og instruktør, Anders Davidsen har ar-
rangeret musikken og er kapelmester, mens Marianne Skaarup har 
lavet koreografierne. 
 
 



Kontingent 2016
Støt Marstrup Beboerforening, så vi bevarer 
sammenhold, sjove fester og børnearrange-
menter året rundt i Marstrup.

Overfør 100 kr. for familiemedlemsskab eller 
50 kr. for enkeltpersoner.

• Mobilepay: 2784 2818
• Til kontonummer: 5386 0241765
• Betal v. Marstrup Købmand

Tak for din opbakning. Læs 
mere på bagsiden om os.

Kreditnummer og beløbsmodtager

Marstrup Beboerforening

Kontonummer 5386 0241765

INDBETALINGSKORT

Kroner og øre

100,00 DKK

MARSTRUP BEBOERFORENING
 - så sker der noget sjovt i vores by!

Navn:                                                                    E-mail

Adresse:                                                                Tlf.nr.

Udfyld her for 
betaling ved 
Marstrup Købmand

Vind
Jule-kurv, 

sponseret af:



Borgermøde 26. oktober 2016
Vi søger om midler fra kommunen til forbedringer i vores by, 
og alle landdistrikter tildeles 52.000kr. Har du en idé til hvad 
de skal bruges på, så frembring tegninger og forslag til 
budget d. 26. okt. til møde på skolen i Marstrup. Alle forslag 
skal effektueres af  arbejdsgruppen som bringer forslaget.

Juletræsfest søn. d. 27. november 2016
Vi vækker julemanden, der er gløgg og æbleskriver til gode 
priser og julehygge for hele familien.

Fastelavnsfest, søn. d. 26. februar 2017
Kom udklædt og slå katten af  tønden.

Sankt Hans fest fredag d. 23. juni 2017
God mad, bål og Midsommervisen i Borgerhaven.

Arrangementer 2016-‘17
Vind købmandskurv fra Marstrup Købmand
Betal kontingent inden d. 1. december og vær med i lod-
trækningen om en jule-købmandskurv fra 
Marstrup Købmand til en værdi af  500 kr.
*Kurven er sponseret af  Marstrup Købmand. 
Gevinsten kan ikke ombyttes til kontanter, den udtrækkes ved 
lodtrækning og vinderen kontaktes direkte. 

Marstrup Husmoderforening 
Kom og vær med - for kvinder i alle aldre! Intet medlemsskab. 
Kom gerne med gode ideer!

Se mere på Facebook eller skriv til Annette Outzen, tlf. 3055 0755.

“Like” Marstrup Beboerforening
Se billeder, få besked om arrangementer, 
vær altid opdateret, skriv en besked til 
andre i byen og gå ikke glip af  alt det sjove mere!

Henvendelser vedr. Marstrup Beboerforening og 
legepladsen på Lysmosen bedes rettet til:
Jens Nybo-Nielsen, formand, tlf. 2924 8078 
Mail: nybo-nielsen@bbsyd.dk

Hæng mig op
...

FuglekvidderFEST 
18. marts 2017
Stor fest i Marstrup, underholdning af  Christian Fuhlendorff, 
& FLYERS spiller op til dans. Vi skal have et brag af  en fest så 
taget letter. Kom og deltag i årets sjoveste fest i Marstrup! 
Billetter købes bl.a. ved Marstrup Købmand.



MIKKIS SPALTE 

 
I brandværnet har vi været af sted 
fire gange. 29.9. markbrand i Øsby, 
så en A.B.A. alarm på Efterskolen d. 
16.10. Fejlmeldning, det var i Ha-
derslev i stedet for Kelstrup, så vi 
blev hjemme d. 21-10. Skorstens-
brand Hoptrup Kirkeby 62 d. 31.10. 
Det næste, vi har, er det årlige LOT-
TOSPIL, som er søndag d. 13. no-
vember kl. 19.30, og dørene åbnes 
kl. 18.30, og da skulle lyset være sat 
op, så man kan se kortene og få 
brikkerne lagt på. Se annonce andet 
sted i kontakten.  
Brandværnet har fået en del brand-
alarmer fra Trygfonden. Dem vil vi 
sætte op hos beboerne i vores sluk-
ningsområde med først til mølle 
principet, og man skal ringe til René 
Nielsen tlf.:28 66 76 28 og Mike Fre-
deriksen tlf.: 28 14 62 90 og aftale 
det videre forløb. Vi får også besøg 
af børnehaven, som kommer og 
pynter vores juletræ sidst i novem-
ber. Juletræerne er sponseret af Lo-
ne og Kim Kragh Bræå, en stor tak 
fra os i brandværnet. 

I vandværket er der taget prøver to 
steder, og der var intet at bemærke, 
så bare brug løs, vi har nok af vand. 
Hilsen Mikki. 
 
NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN OG 
PENSIONISTFORENINGEN. 
I Pensionistforeningen og Onsdags-
klubben er der intet nyt. Alt går stille 
og roligt. 
Hilsen, Bestyrelsen. 
PROGRAM: 
Alle arrangementer er kl. 14.00 på 
Lillegården. Kaffe ved samtlige mø-
der er 20 kr.  
Onsdag den 2. november: 
Hårby musikanter underholder. 
Onsdag den 9. november: 
Hyggeeftermiddag. 
Onsdag den 16. november: 
Lottospil. 
Onsdag den 23. november: 
Musik med Kun for Sjov. 
Onsdag den 30. november: 
Pakkespil. Alle tager en pakke med 
til ca. 30 kr. 
Onsdag den 7. december: 
Julefrokost på Søstjernen. Tilmelding 
senest den 23. november til: 
Annemarie Bosak 74 57 57 29 
Jette Lundgaard 20 47 76 02 
Onsdag den 14. december: 
Adventsmøde ved sognepræst Poul 
Martin Langdahl. 

 



SKOLERNES MOTIONSLØB 

Opvarmning i skolegården 

 

Der var æbler og diplomer bagefter 



                           DE STØTTER KONTAKTEN  
2 DOIT.DK V. MICHAEL " Vi GØR NOGET VED IT"  HOPTRUP     30 26 64 65 
AE ELEKTRONIK - HOPTRUP HOVEDGADE        74 57 65 45  
ANETTE's  RENGØRING -HOPTRUP KIRKEBY 16        20 14 48 26 
B. REYMOND  JØRGENSEN VVS            www.brjvvs.dk        74 52 52 79  
BLIKKENSLAGERFORRETNING v/H.M. ROHDE         74 57 59 42 
BRUGERRÅDET FOR LILLEGÅRDEN Ruth Marek: 20225629 / Birthe Sandholdt:  51 34 16 55 
C-HÅNDVÆRK  v. CLAUS REFSHAUGE. TØMRERARBEJDE      24 27 19 96 
DEN SØNDERJYSKE IDRÆTSINSTITUTION     74 34 54 10 
EL-TEK APS              74 57 62 20 
FODKLINIKKEN,  HOVSLUNDVEJ 33          60 65 52 81 
FÆLLESSKOLEN  HoptrupMarstrupVilstrup        74 34 38 50 
GRANMAND.DK v. JENS J. SKOV (mobil: 28155737)       74 57 53 71  
GRUBEGÅRD  I/S,  JACOB SMIDT          60 67 25 20 
HENRIKSEN - BYG - ved JOHN HENRIKSEN                  40 59 18 48 
HOPTRUP  EFTERSKOLE           74 57 10 14 
HOPTRUP BORGERFORENING (besøg vores side på Favebook)        
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 MENIGHEDSRÅD          74 57 53 10  
HOPTRUP VANDVÆRK, FORMANDEN TLF.:        20 40 55 72 
VÆRKPASSER: 23 69 47 99       KASSEREREN :        23 88 93 64 
HOPTRUPS SOGNS LOKALHIST. FORENING        74 57 51 65 
JØRN BONDE AUTOVÆRKSTED          74 57 55 35 
KESTRUP SMEDE & MASKINVÆRKSTED         74 57 51 32 
KFUM-SPEJDERNE            74 57 50 64 
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  
MULTITEK, KÆRSMINDEVEJ 24, MARSTRUP        20 48 53 40 
PAMHULE JAGT OG FISKERI, PAMHULEVEJ 67                                                                   26 12 45 47  
PETER HEISSEL, VENBJERG           74 57 56 22 
PETER HEJSELS AUTOVÆRKSTED          74 57 54 22 
SPAR ved  LONE & MORTEN LANG          74 57 52 04 
STJERNE OUTLET – MARSTRUP BYGADE 89 – SE MERE PÅ FACEBOOK 
STRANDGÅRDEN, SØNDERBALLE (www.strandgaarden.net)     28 11 62 89 
TIMS TØMRERFORRETNING v/TIM BRODERS        41 15 21 84  
TREVIA v/ OLE SKOVSHOVED, EGEDAL 17      20 25 03 04 NY 
TORBENS PEJSESERVICE, HOPTRUP          51 55 65 44 
Vh-consult.dk - Tilstandsrapporter og Energimærkning       40 20 12 43 
VOGNMAND AAGE KUSCH, HOPTRUP, BIL: 20 28 08 47      74 57 58 47 

DIERNÆS BEBOERFORENING: WWW.DIERNAES.DK 
HOPTRUP BORGERFORENINGS ÅBNE FACEBOOKSIDE: HOPTRUP BORGERFORENING Fællesskab 

MARSTRUP BEBOERFORENINGS HJEMMESIDE: WWW.MARSTRUP.INFO 
FÆLLESSKOLEN: www.faellesskolen.dk 

MARSTRUP VANDVÆRK: www.marstrup-vandvaerk.dk 


