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Lund-Vinten bygger
Når vi kører en tur rundt om
Lund-Vinten-området, er det helt
utrolig hvilken bygge-aktivitet der
er overalt.
I Vinten er et nyt projekt netop
startet (- selvom man på skiltet kalder det Lund
)
De, der har boet i området i en
længere årrække, kan huske de
to hyggelige lokale murer-brødre
Oskar og Folmer, som i sin tid murede en stor del af husene og gårdene
i området.
Nu er Folmers mark i spil til 12 nye
huse og en lille sø til overfladevandet – de to havde næppe kunne
forestille sig den udvikling vi ser i
dag!
Også i den anden ende af området
kører det stærkt med butikscenter og endnu et boligområde ved
Provstlund.
Vi vil i Landpostens redaktion glæde
os over, at vores oplag stiger med
alle de nye beboere i området
- og ønske alle
en rigtig god sommer!
JH
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Verdenspremiere
Børnene i Vrønding opfører stykket:

”UTRYG LANDSBY”
skrevet og instrueret af Dorte Lebech

Fredag d. 16. juni kl. 18. Generalprøve
Voksne: 50 kr. Børn under 15 år: 10 kr. Inc. kaffe, te, saftevand og kage.
Søndag d. 18. juni kl. 17. Premiere (tilmelding nødvendig: 40286840)
Voksne: 125 kr., børn: 25 kr. inc. fællesspisning efter forestillingen.
To bander – en drengebande og en pigebande af den mere uskyldige slags hærger byen med smårapserier
(æblerov mm) og prøver konstant at genere hinanden.
Sille er den ældste og meget hårdfør. LEDER. Spilles af Emma Krogh Rasmussen
Frida er næstkommanderende. Spilles af Karen Kjær Popperud
Line, søster til Sille. Spilles af Line Kjær Popperud
Rosa, vil gerne være den søde hele tiden. Spilles af Maria Henningsen
Gry, modig og fræk. Spilles af Laura Hedegaard Sinding
Anton, leder. Spilles af Thomas Rosenkvist
Mikkel, træner hele tiden for at blive stærk. Spilles af Aksel Ingemann Rasmussen
Christian: genert og stille. Spilles af Gabriel Amstrup Andersen
Axel, bror til Anton, bliver tit drillet med sit farverige tøj. Spilles af Johan Henningsen
Malte, trækker hele tiden i land. Spilles af Peter Hedegaard Sinding
Felix, den mindste i gruppen. Spilles af Frederik Ingemann Rasmussen
Bertram, tilflytter til byen, Spilles af Bjørn Høgsted Nielsen
Regissør: Jens Svanborg
Sufflør: Lone Gaarden
”Alt mulig mand”: Børge Jørgensen
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Multibane i Lund
På sportspladsen i Lund kan man nu
begynde at se konturerne til den nye
multibane.
Underlag og bander er etableret, og
store ruller med belægning venter på at
blive rullet ud, så der kan komme gang i
de mange former for aktiviteter der kan
foregå på den nye bane – Mon ikke den
kan være klar til sommerfesten?
Andet sted i Landposten kan I læse nyt
om Multihus projektet, der også er i
god udvikling.
Eksempel-foto
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SANKT HANS AFTEN
på sportspladsen i Vrønding
Fredag den 23. juni 2017

Kl. 16.30 Hoppeborgen er klar og pladsen bygges op.
Kl. 17.30-19.00 Fællesspisning (kræver tilmelding)

VGIF sørger for en varm grill samt pastasalat, flutes, dressing, ketchup,
remoulade, sennep samt tallerkener og krus.
Medbring selv kød og bestik og evt. andet tilbehør

Pris: 30,- kr. pr. person - børn under 5 år gratis. Drikkevarer købes i klubhuset!
Tilmelding til spisning senest onsdag d. 21. juni ved mail til
vroending@vroending.dk eller ringe/SMS til 6160 8878

Kl. 19.30-20.30: Gratis aktiviteter for både børn og voksne.
Kl. 20.15: Snobrødsbagning for børn på vores nye ”grill-plads”
Dej udleveres gratis MEN Husk at medbringe en snobrødspind.

Kl. 20.45: Vi samles ved bålet
Båltale v. Borgmester Peter Sørensen
Charles spiller til fællessang
I klubhuset sælges kaffe, kage, is, pølser, slik, vin, øl og
sodavand.

Alle er velkomne!
Vrønding Gymnastik- og Idrætsforening

……se mere på
www.vroending.dk
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HUSK HUSK HUSK
Svendsens el – postbutik- gls
Holder lukket hver lørdag
Ved akut problemer ring 75654677
Med venlig hilsen

Svendsens el as
Orla, Birthe og Margit
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Nu sker det
Kommunens arkitekter har arbejdet med vores tegninger og ønsker - og med den
givne økonomi er dette indtil videre et rigtig godt bud på Lund Multihus anno 2018.
Mange ender skal samles og mange parametre skal gå op i en højere enhed.
Multihus-udvalget er glade for at være i tæt dialog med kommunen, således vi forhåbentlig kan stikke spaden i jorden til oktober 2017 og i 2018 stå med et multifunktionelt samlingssted for byen og omegnen.

Den tætte og gode dialog med kommunen og arkitekterne betyder, at vores ønsker
til indretning og funktioner i Lund Multihus tilgodeses i videst mulig udstrækning.
• Den valgte placering sikrer bevarelse af eksisterende fodboldbaner.
• Fra cafeområdet er der udsigt til både boldbaner og ind til multisalen.
• Væggen mellem den eksisterende hal og den nye spillergang åbnes og er med til
at skabe den tiltrængte plads til tilskuere i forbindelse med stævner mv.
• Muligheden for at opdele multisalen giver mange flere anvendelsesmuligheder.
• Der arbejdes på at integrere ungdomsskolen i den nye bygning.
• Lundagerskolens tilkørselsforhold forbedres med den nye tværvej fra Kørupvej og dermed forbedres de trafikale forhold foran Lundskolen.
• Samtidig udvides området med nye og flere parkeringspladser langs den nye
tværvej.
Vi håber fortsat, at der er nogle friske og initiativrige borgere, der har lyst til, at arbejde videre på planerne om at etablere en fitnessafdeling med en alternativ placering
– og som ligger udenfor kommunalt regi.

Følg med på Facebook: Lund Multihus
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Hvad har Liverpool og Tamdrup Kirke

med Lund IF’s sommerfest at gøre?
Det finder du ud af,
hvis du kommer til gudstjeneste i hallen
lørdag d. 10. juni kl. 10:30!

Hold øje med næste nummer af
Landposten for at se, hvornår BølleBob kommer til Tamdrup kirke næste
gang! Det bliver i september…
Gudstjenesteliste for Tamdrup Kirke
fra 28. maj til og med d. 3. september
Husk at der til alle gudstjenester på søn- og helligdage er kirketaxa!
Taxaen skal bestilles senest dagen før på telefon 75 50 30 00.
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Søndag d. 28. maj kl. 9:00 og 11:00 - Konfirmation
Sjette søndag efter påske v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 4. juni kl. 10:30
Pinsedag v/ Dorte Stenberg Isaksen
Mandag d. 5. juni kl. 10:00
Anden Pinsedag – friluftsgudstjeneste for hele provstiet i Lunden i Horsens
Lørdag d. 10. juni kl. 10:30
Gudstjeneste ved byfesten – i teltet v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 11. juni kl. 10:30 – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Trinitatis søndag i Nim kirke kl. 9:00 og i Føvling kirke kl. 10:30 v/ Dorte
Stenberg Isaksen
Søndag d. 18. juni kl. 10:30
Første søndag efter trinitatis v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 25. juni kl. 10:30
Anden søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 2. juli kl. 10:30 – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Tredje søndag efter trinitatis i Underup kirke kl. 9:30 v/ Peter Lynggaard
Uth
Søndag d. 9. juli kl. 10:30
Fjerde søndag efter trinitatis v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 16. juli kl. 10:30 ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Femte søndag efter trinitatis i Underup kirke kl. 9:00 og i Føvling kirke kl.
10:30 v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 23. juli kl. 10:30
Sjette søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 30. juli kl. 9:00
Syvende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 6. august – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Ottende søndag efter trinitatis i Underup kirke kl. 19:00 v/ Dorte Stenberg
Isaksen - kirkekaffe
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Søndag d. 13. august kl. 10:30
Niende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 20. august kl. 9:00
Tiende søndag efter trinitatis v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 27. august kl. 19:00
Ellevte søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 3. september kl. 10:30
Tolvte søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen

Gudstjenester på Tamdrup Plejecenter
Torsdag d. 15. juni kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Torsdag d. 31. august kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Vi drikker kaffe før gudstjenesten. Derfor:
Kirkekaffe kl. 14:30 og gudstjeneste kl. 15:00.
Alle er velkomne!
Tamdrup menighedsråd betaler for kaffen for de kirkegængere, der kommer
som gæster på Tamdrup Plejecenter.
Sognepræsten træffes på tlf. 7565 4522 og på mail: dsi@km.dk
De kærligste sommerhilsner fra
Dorte Stenberg Isaksen
HUSK vores internetadresse: www.tamdrupkirke.dk
Og find kirken på facebook under navnet ”Tamdrup Kirke”
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Sundhedsdag (vaccination muligt)
Søndagscafé

Oktober

Åben-hus dag
Søndagscafé
O’lund’iade

September

Onsdag d. 4. okt. kl. 09.00
Søndag d. 22. okt. kl. 14.30

Torsdag d. 7. sep. kl. 10.00
Søndag d. 17.09 kl. 14.30
Tirsdag d. 26. sep. kl. 14.00

Arrangementer på Tamdrup centret
2. halvår 2017
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Nytårskur

Januar

Søndagscafé

December

Løvfaldsfest
Søndagscafé

November

Ta’ ud og hæng på opslagstavlen

Torsdag d. 4. jan. kl. 14.30

Søndag d. 10. dec. Kl. 14.30

Torsdag d. 2. nov. kl. 17.00
Søndag d. 19. nov. kl. 14.30
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Det sker på Tamdrup Centret
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Åben datastue
9.00–11.00

Gymnastik
9.00–10.00

Træ værksted
9.30–12.00

Slægtsforskning
9.30 -11.00

Træ værksted
9.30–12.00

Petanque
10.00–12.00

Krolf / Dart
10.00–12.00

Kortspil
13.00–17.00

Filtning
10.00–15.00
1 gang om
måneden

Lerhold
10.00–12.00

Krolf / Dart
10.00–12.00

Madlavning for
mænd
10.00–14.00
(Ulige uger)
Stole-gymnastik
10.00–11.00
Stavgang
13.00

Gudstjeneste
kl. 14.30
d. 15. juni, 31.
august, 20.
september
Filtning
10.00–13.30
1 gang om
måneden

Fredag

Engelsk
10.00-12.00
(opstart d.
27. oktober)

Strikkecafé
12.30–15.30

Bankospil
kl.19.00
d. 12. juni, 7.
august, 4.
september
v/ Centerrådet

Sangaftener
kl. 19.00
(opstart d. 19.
september)

Bankospil
kl.14.30.
d. 24. august, 21.
september
v/ Centerrådet

Kommende arrangementer:
Juni:
D. 21. kl. 10.00-15.30 - Kulturfestival på Tamdrup med Thomas Kjellerup og Karsten Holm
OBS. billetter skal købes på centret d. 16. og 22. maj fra 11-13!
D. 29. kl. 17.00 – Skt. Hans fest. Pris 100 kr. Se opslag på centret for
nærmere info samt tilmelding.
September:
D. 7. Åben-hus dag: se opslag på centeret for nærmere info.
D. 17. kl. 14.30 –Søndagscafé. Pris 40 kr. inkl. kaffe og kage.
D. 26. Olundiade: se opslag på centret for nærmere info.

Aktiviteten ønsker alle en god sommer!
Har du spørgsmål, ideer til nye aktiviteter eller andet så kontakt:
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Aktivitetsmedarbejderen på Tlf:76 29 78 03 / 51 72 49 50

Kunst og kultur i Vrønding

(Den centrale landsby i Horsens Kommune)
På Røntoftevej i Vrønding står en stor
granitsten, hjembragt fra grusgraven
i Molger for ca. 10 år af Klaus Møller.
(han har jo nok haft et par hjælpere).
Imponerende og tankevækkende, at
den nok stammer fra Norges klipper og
skubbet med is-gletsere for mere end
20 000 år siden. Os, der bor her, er gået
forbi den mange gange…. Og så var stenen en dag her i 2017 pludselig blevet
til en Trold! En Stentrold, sød og sjov
og kun lidt farlig, især ved nattetide!
Kunstneren, Bent Wedel så, på sine
vandreture med hunden, muligheden
for at
bringe liv i stenen. Det er lykkedes til fulde.
Bent Wedel har malet i mange år og også lavet en del mindre sten. Men som han siger:”
Det, at arbejde med sten, er jo egentlig ikke
noget ”jeg kan”, men jeg gør det bare på min
facon. Og det er en anderledes og langsommere proces end at male. Man er nødt til at
tøjle sin spontanitet og planlægge lidt mere.
Og så er det fascinerende, at den der sten er
så gammel og bliver så meget ældre end en
selv – og lever i århundreder endnu – endda
med den ”graffiti” der er påført den”
Bent vil helst bare lave kunst, når han selv
har den rigtige ide til et eller andet. Han skal
kunne se det for sig, få lyst til det og lave det
på sine helt egne betingelser. Så tro nu ikke, at du bare kan bestille Bent til
at lave kunst til dig på det ene eller andet. ….. men har du en fin stor sten, så
kunne du jo alligevel prøve at invitere ham til at se på den!
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Så til noget helt andet kultur: BANKO!
Der er ikke nogen, der rigtig kan huske,
hvornår de gamle bankoplader, gemt i
forsamlingshusets annaler, sidst har været i brug. Selv synes jeg at mindes et ”andespil” engang i det forrige århundrede.
Men i alle tilfælde blev de gamle plader
støvet af, idet forsamlingshuset bestyrelse gerne vil have samlet nogle penge
sammen til et nyt tag til det gamle hus.
Ups… der skal da vistnok mange bankospil til endnu, skønt der var så mange
gevinster
samlet sammen fra diverse forretningsrivende,
også ud over Vrøndings grænser, at man var
nødt til at arrangere et amerikansk lotteri tilligemed. Heldigvis var købelysten god og mens
Banko-Børge råbte numrene op (efter et lynkursus fra en mere rutineret bankodeltager),
var der musestille. Et ”Banko”, afbrød jævnligt
stilheden, hvorefter den sædvanlige sludren
kom i gang. Det skal nemlig siges, at der inden
spillets igangsættelse, var serveret den lækreste menu, bestående af tarteletter med kyllige-aspargesfyld, forskellige lækre tærter, veltillavet skinke, salater og masser af rødvin. Så
stemningen var i top hele vejen igennem. Man
kunne ovenikøbet opleve glade vindere rejse
sig op og lovprise deres gevinst (men mest dem fra Lund)
Undertegnede, der var på cykel til begivenheden, sad i et
usædvanligt held og måtte leje en bil til hjemtransporten
af alle gevinsterne. Ja sådan kan det gå. Vi siger tak til alle
sponsorerne.
(Landsby-korrespondenten)
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Lund Classic Golf i flot sommervejr
Vejrguderne var med, da Lund Classic Golf blev afviklet lørdag, den 6. maj på
Horsens Golfklubs bane. Sol fra en klar himmel og ingen vind. De sidste dages
flotte vejr betød også, at banen var i perfekt stand.
Betingelserne var derfor de bedste for de mange Lund spillere, der havde valgt
at bruge noget af lørdagen på at spille golf og dyste om den udsatte
vandrepokal.
Turneringen blev – traditionen tro – afsluttet med spisning og hygge i Cafe
Golfert. Her blev resultaterne drøftet og vinderne hyldet.
På 1. pladsen og ny vinder af vandrepokalen blev Vagn Toft med 37 points. På
de næste pladser kom Bente Skov med 34 points og Erik Pold med 33 points.
Ved afslutningen blev datoen for Lund Classic Golf 2018 også annonceret.
Datoen er fastsat til fredag, den 4. maj 2018 kl. 14.30. Nærmere
information om golfturneringen vil blive udsendt i marts 2018, men reserver
allerede nu datoen og vær med til en hyggelig og spændende lokal
golfturnering.

På golfudvalgets vegne
Hans Abildgaard
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LC Bilvask

I finder os på
Silkeborgvej 136

Besøg os på www.lcbilvask.dk
og opret dig som kunde allerede i dag,
eller betal med Dankort i vaskehallen.
Åbningstider: 07-22
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KOM GODT VIDERE MED SAMTALETERAPI
HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT FÅ OVERBLIK NÅR
UDFORDRINGER & KRISER I LIVET BLIVER FOR SVÆRE ?
Jeg hjælper dig godt videre personligt, i familien
eller arbejdslivet.
Coaching, Terapi og Rådgivning i øjenhøjde

op fortes til at man ikke sæter affald ved lunds brus
hunde ejer op fortes til at camel
op efter sig
Eksamineret
Psykoterapeut David Funding
-Med venlig hilsen
Malene & Bent Jensen
Silkeborgvej 237, Lund
8700 Horsens

Engvej 9 Lund,8700 Horsens
Tlf. 2976 3939 David@mentalpower.dk

Opfordring !
Vi har fået en henvendelse fra Malene og Bent i Lund, der opfordrer alle
beboere i Lund-Vinten til at overholde et par simple regler, der kan gøre
vores byområde mere indbydende – og det er ganske let:

Lad være med at sætte poser og kasser med affald ved
de to indsamlingssteder der er for tøj m.v. i midtbyen.
Ansvarlige hundeejere samler naturligvis hundens
efterladenskaber op, og tager posen med hjem i
affaldsbeholderen. (Hunden kan jo ikke selv ;-)
Hvor svært kan det være ?

God sommer til alle !
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Vrønding Dyreklinik
Sønder Molgervej 52 • 8700 Horsens • Tlf. 75673220

Åbningstider:

Mandag, tirsdag og onsdag: 8 – 16
Torsdag:			

8 - 19

Fredag:			

8 – 15

Tidsbestilling på tlf. 75673220
Udenfor normal arbejdstid henvises til vagtdyrlæger på tlf.:
70221599 for smådyr
70221540 for stordyr
Følg os på facebook - der er spændende fortællinger fra dagligdagen
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OPSLAGSTAVLEN
MAJ

Ons. 31. Tilmelding til heldagsudflugt.
				 Ring på telefon 75 64 78 36 mellem kl. 8.30 – 10.30

JUNI

Ons. 7.		 Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Tor. 8.		 Pensionistudvalgets heldagsudflugt til Dybbøl
Tor. 15.		 Gudstjeneste på Tamdrup Centret kl. 15
Fre. 16.

Generalprøve i Vrønding kl.18: ”Utryg landsby”

Søn. 18. Premiere i Vrønding kl 17: ”Utryg landsby”
Fre. 23.

Sct.Hans aften i Vrønding. Se annonce

AUGUST

Ons. 2.		 Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Tir. 8.			 Husk at aflevere stof til LANDPOSTEN nr. 4. 2017

God sommer!
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