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Juletræsfest i Hoptrup 

Sidste søndag var juletræsfesten i Hoptrup en succes. Som I kunne læse i Kontakten blev der i et 
samarbejde mellem beboerforeningerne i Hoptrup, Diernæs og Sønderballe gennemført en 
julegudstjeneste, fakkeloptog fra kirken til brandstationen og med dans om juletræet sammen med 
julemand og julekone. Det grå vejr var ikke noget problem, da hverken gløgg eller æbleskiver manglede. 

Julemarchen Kalvø Rundt  

Diverse efterårs- og vintersyssler holder os beskæftiget i denne tid, men det bliver ikke rigtig jul uden at 
vi holder de bedste traditioner i hævd.  

Som i en årrække, er der igen julemarch på Kalvø Badehotel, på den nu kommende 

 lørdag den 10. december til 
gløgg kl. 15. 

 
Vi starter med at få gløgg og ser på alskens julenørklerier, som I er hjertelig 
velkommen til at tage med til almen beundring og eventuelt også salg. 

Når der i første omgang er sørget for vores ve og vel kaster vi os endnu engang 
frygtløst ud på den udfordrende Kalvø Rundt March, udstyret med fakler og 

andet nødvendigt udstyr, for at prøve på at nå hele vejen rundt om Kalvø i god behold. 

Når vi vender tilbage fra julemarch er Hotellet klar med en velfortjent  

julefrokost ca. kl. 18, 

travle folk er velkomne til at støde til selskabet eller smutte videre.  

Fakler og børn er gratis. 

Gløgg koster ca. 50,- og julefrokost ca. 150,-kr. 

Hurtig tilmelding per tlf. til Niels: 23 35 92 48 eller 
mail/tlf. til Carsten: 24 65 79 16, inden i morgen (torsdag) aften! 
 
Velkommen 

Et rigtig stort velkommen til Reci Beck og Kurt Hansen, som pr. 1. november er flyttet ind på 
Strandgården med Recis Connemara pony. Foreningen har sagt velkommen med en blomst.  Mette Roos 
arbejder endnu indtil sommer i Sydbank i Aabenraa, men flytter derefter til Hornbæk. 

Tinebeth og Erik har fået endnu en dejlig datter. Velkommen til Laura, som også har fået blomster. 
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