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Det er med en vis stolthed, at vi med dette nummer af Landposten starter 38. årgang af bladet!
Der er sket meget i området gennem disse mange år – og det er lidt tankevækkende at bladre
de mange gamle numre igennem, og derved få
et indblik i den store udvikling sognet har været
igennem.
(De gamle numre kan ses på Lokalarkivet
)
At drive et gratis lokalt borgerblad i så mange år,
kan kun lade sig gøre fordi en lang række borgere gennem årene, har ydet en frivillig og ulønnet
indsats med at skrive bladet og uddele dette.
Og økonomien hænger kun sammen, takket
være vore mange trofaste annoncører og foreninger, som støtter bladet med annoncer samt
kirke- og foreningsstof.
Vi trykker og uddeler nu ca. 1.300 numre 6 gange pr. år.
Lad mig benytte denne lejlighed til at takke alle,
der har været eller er, involveret i arbejdet med
Landposten, og samtidig ønske alle Landpostens læsere et rigtigt godt nytår, med håbet om
fremgang og mange spændende nye tiltag i vort
område.
Venlig hilsen, Redaktionen / Jens Heldgaard
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I Tryg Landsby Vrønding vil vi lave:

Teater for børn og unge, alle fra 7 – 16 år.

Har du lyst til at prøve at være skuespiller, spille teater og have det sjovt,
vil vi i de kommende 4 måneder samle alle de, der har lyst til det. Der
kræves ikke nogen forudsætninger ud over lysten til at optræde.
Det hele udmunder i en forestilling i løbet af april måned.
Alle børn og unge i Vrønding og omegn er velkomne.
Ring, skriv eller kom hen til mig snarest.
Vi starter søndag d. 22. januar kl 14 hos mig på Røntoftevej 12.
De bedste hilsner
Dorte Lebech
lebech@vetnet.dk
Mobil 40 28 68 40
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Psykoterapeut og familierådgiver
åbner klinik i Lund
David Funding Par- & Familieterapeut åbner nu sin klinik på Engvej 9 i Lund
(Horsens) Familien Funding flyttede til Lund, og har gennem den sidste tid gjort
klar til at David nu kan tage imod klienter i huset, hvor der er indrettet klinik til
samtalerne.
“Lund er et spændende område tæt på Horsens, og da vi selv har valgt at flytte
til Lund, var det naturligt, at klinikken flyttede fra Vejle til Lund” fortæller David
Funding.
Coaching, rådgivning og samtaleterapi i trygge professionelle rammer, hvor der
er fokus på klintens behov i en åbenhjertig og afslappet atmosfære. Det er hvad
David har i fokus, når der tages imod til en samtale på Engvej 9.
“I dag er det at tale med en terapeut ikke
et tabu som tidligere. Vi har allesammen
tidspunkter i livet, hvor det at dele livets
udfordringer, kan være en nødvendighed.
Nogle gange skal man lige have hjælp og
støtte til at se de valg, man har eller står
midt i at skulle træffe. Lidt som en mørk
vej, hvor bilens forlygter lyser vejen op
lige foran dig, så er der jo alt det andet,
som ikke er lyst op, og det er her jeg kommer ind i billedet og tænder lidt for det
lange lys eller vender ”bilen”, siger David
Funding.
“At tale med en terapeut er ikke kun for mennesker, der er dybt deprimerede.
Vi kan alle have behov for at få et blik udefra på livet i forhold til de forskellige
livssituationer, vi befinder os. I min klinik rådgiver jeg også familier i par-og familielivet, alt fra børn, der ikke vil spise eller sove, eller til at familien, der skal
deles pga. skilsmisse. Ligeledes kan man få coaching til at tage beslutninger i
alt fra sit job til beslutninger i det private liv. Kort sagt så er alle velkomne i kli6
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nikken med stort som småt - alle bliver hørt
og støttet,” slutter David Funding, der er eksamineret Par-og Familie Terapeut fra Dansk
Familieterapeutisk Institut i Århus, David er
desuden tilknyttet Kræftens Bekæmpelse i
Vejle med samtaler og gruppeterapi for ramte og pårørende til kræft.
Klinikken på Engvej 9 er åben og klar til at
tage imod, og der kan bestilles tid på
tlf. 29763939
eller på mail
david@mentalpower.dk
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Vrønding Gymnastik- og
idrætsforening

FASTELAVN
Søndag
d. 26. februar 2017
kl. 10.00-12.00
i Vrønding forsamlingshus.

Tøndeslagning for børn og voksne, leg og
fiskedam…
kl. 11.30 slutter arrangementet med at der
serveres hotdogs!
Pris 30 kr. pr. person (børn til og med 2 år er
gratis)
Prisen er for tøndeslagning, hotdogs og fri
kaffe og the.
Der kan købes juice, saft og sodavand
Tilmelding ikke nødvendig… vi ses!
Bemærk venligst at Forsamlingshusets toiletter er under ombygning
…..men vi har en toiletvogn udenfor ;-)

www.vroending.dk
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Fællesspisning og Generalforsamling
i Vrønding Forsamlingshus
(incl. fernisering af de nye toiletter!)

Afholdes torsdag d.30/3-17
Kl 18.00 Fællesspisning
Menú: God som sædvanlig.
Pris: Voksne 70 kr, børn 35 kr
Tilmelding på tlf 20465290 senest d.27/3
Umiddelbart efter kaffen (ca. kl 19.30) er der

Generalforsamling i Vrønding
Forsamlingshus
Dagsorden efter vedtægterne.
Medlemsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før.
Lige efter generalforsamlingen er der orientering fra
Vrøndings medlemmer af kommunens Landsbyråd Børge
Jørgensen og Heidi Allentoft.
M.v.h. Bestyrelsen
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Akupunkturbehandling
i Lund
Akupunkturbehandling
i Lund

v/PiaKorgaard
KorgaardSimonsen,
Simonsen
v/Pia
Anhøj 15, Lund
Akupunktør
og sygeplejerske
8700 Horsens

Anhøj 15, Lund
8700 Horsens

Mange tilstande kan behandles eller bedres med akupunktur f.eks.:

Mange tilstande kan behandles eller bedres med akupunktur f.eks. smerter i ryg
Smerter
ryg eller ben,
hovedpine,
stress
symptomer,
overvægt
og meget
eller
ben, ihovedpine,
stress
symptomer,
overvægt
og meget
mere. Følg
mig på
mere. Min
er under udarbejdelse.
facebook
påhjemmeside
Pia Korgaard Akupunktur.

Første behandling
300 eller
kr. Efterfølgende
behandlinger koster 250 kr.
Tidsbestilling:
Mobil:koster
23718923
på mail: piakorgaard@hotmail.com
Tidsbestilling:
Mobil: 23718923
eller
påsamt
mail:medlem
piakorgaard@hotmail.com
Jeg
er Sundhedsautoriseret
behandler
(SA)
af Danske Akupunktører
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Esther Brohus
i Tamdrup kirke
Oplev Esther Brohus i Tamdrup kirke
torsdag d. 16. marts kl. 19:00
Med sin signifikante og kraftfulde sangstemme kommer Esther Brohus til Tamdrup for at fortolke egne såvel som andres sange med en fin
autencitet og et særligt nærvær.
Esther Brohus er kendt for sine fortolkninger i country og roots-stilen,
og som det ligger hende meget på sinde at udbrede kendskabet til. Hun
stiller store krav til kvaliteten, og ærligheden mod ophavet skal være i
orden. Samtidig arbejder hun med at udfordre og nyskabe genren. Derfor er det en glæde at kunne tilbyde denne koncert.
Arr. Tamdrup-Nim-Underup-Føvling Menighedsråd — entré: 50,- kr
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Vindere i Julekonkurrencen
Tak for den store interesse for vores julekonkurrence, med at finde 10 fejl.
Vi trak lod mellem de 41 indkomne løsninger, og siger tillykke til de heldige
vindere:
•
•
•

Nicolai Stobberup Poulsen, Silkeborgvej, Lund
Lisa Bækmand, Leddet, Lund
Solveig Andersen, Leddet, Lund
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START 2017 MED ET ”SERVICETJEK”
Har du brug for hjælp til at få overblik,
når udfordringer & Kriser i livet bliver for
svære ?
Jeg hjælper dig godt videre.
Coaching, Terapi og Rådgivning i øjenhøjde
Psykoterapeut David Funding
Engvej 9 Lund Horsens
Tlf. 2976 3939
david@mentalpower.dk

T
Y
N

Familiebrevkassen

Som omtalt i artiklen på side 6-7, har David Funding startet en klinik for bl.a.
familierådgivning på Engvej i Lund.
David tilbyder Landpostens læsere gratis at rådgive om (korte) spørgsmål her
i bladet, om f.eks. børneopdragelse, familiespørgsmål eller parforhold.
Dette er et nyt tiltag, og læserne er meget velkomne til at indsende spørgsmål på mail til bladets redaktion (se bagsiden), og David vil så efterfølgende
give sine svar og forslag i bladet.
Vi skal gøre opmærksom på bladets afleveringsfrister (se bagsiden), og da
produktionstiden jo er ret lang, er dette ikke egnet til akutte problemer – Da
må vi opfordre til, at man henvender sig direkte til David Funding, eller andre
der kan hjælpe.
Venlig hilsen, Redaktionen.
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BABYSALMESANG
Kom og vær med i Tamdrup Præstegård
sammen med din baby.
6 torsdage i vinter byder vi indenfor i præstegården til en hyggelig og
stemningsfuld musikalsk oplevelse med dig og din baby. Vi synger for
børnene, vugger dem, laver fagter og bevæger os til salmer og børnesange.
Nærværet og kontakten mellem dig og dit barn er i fokus, og vi arbejder med
sansestimuli som berøring, ansigtsudtryk, bevægelser, lyde samt stemmens
klang, toneleje, dynamik og tempo. Vi bruger blandt andet rasleæg,
klokkespil, tørklæder og sæbebobler. Medbring selv tæppe/dyne.
Babysalmesang er for babyer 0-1 år og deres mor, far eller en
bedsteforælder, og formålet er, at du og barnet bliver fortrolige med kirkens
sange og oplever et fællesskab med andre børn og forældre. Kom og oplev en
skøn atmosfære i trygt musikalsk samvær med andre. Her kan alle være med,
uanset musikalsk baggrund.
Vi mødes i Tamdrup præstegård torsdage kl. 11.00-11.45. Man er meget
velkommen til at blive og drikke en kop kaffe bagefter.
Første gang er d. 19. januar, og sidste gang er d. 2. marts. Vi springer over
vinterferien i uge 7.
Tilmelding til charlotte@tinytone.dk eller tlf. 20498548
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SOGNEINDSAMLINGEN 2017

Gi’ en hånd og gør en forskel!
I vores nye pastorat Tamdrup-Nim-Underup-Føvling
går vi for andet år sammen om at være en del af
Folkekirkens store sogneindsamling søndag d. 12.
marts – vi har brug for dig! Meld dig som indsamler
– ring på tlf. 7565 4522 eller skriv til dsi@km.dk
Se mere herom på hjemmesiden og på facebook.

ONSDAG D. 1. FEBRUAR KL. 17:00
FEJRER VI KYNDELMISSE MED EN
LYSGUDSTJENESTE I TAMDRUP KIRKE
Sognets spejdere og andre unge medvirker.
Der serveres kaffe/te og varm kakao i våbenhuset.
På den måde får vi markeret, at vi er nået frem til midvinter.
Alle er velkomne.

FOREDRAG I NIM KONFIRMANDSTUE

Onsdag d. 22. februar kl. 19:30
”Aktiv dødshjælp - kan vi mere, end vi kan magte?”
Foredrag v/ Ole Hartling
Arr.: Menighedsrådene fra Tamdrup, Nim, Underup og Føvling sogne —
alle er velkomne og der serveres kaffe/te med brød.
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Pizza-gudstjeneste i marts
Kom og mød Bølle-Bob i Tamdrup kirke igen!
Torsdag d. 9. marts kl. 17:00 i Tamdrup Kirke
Tilmelding er nødvendig senest ugen før, altså torsdag d. 2. marts til Dorte
Helene Larsen på tlf. 2926 0161 eller på mail: dortehelene@live.dk
Pris pr. person: 25,- kr – dog børn på 3 år og derunder: gratis
Efter gudstjenesten spiser vi pizza i kirken.

Gudstjenesteliste for Tamdrup Kirke
fra 22. januar til og med d. 9. april
Husk at der til alle gudstjenester på søn- og helligdage er kirketaxa!
Taxaen skal bestilles senest dagen før på telefon 75 50 30 00.
Søndag d. 22. januar kl. 10:30
Tredje søndag efter Hellig tre konger v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 29. januar – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Fjerde søndag efter Hellig tre konger i Føvling kirke kl. 10:30 og i Underup
kirke kl. 19:00 v/ Peter Lynggaard Uth
Onsdag d. 1. februar kl. 17:00 – se omtalen
Kyndelmisse v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 5. februar kl. 10:30
Sidste søndag efter Hellig tre konger v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 12. februar kl.10:30
Septuagesima v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 19. februar – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Seksagesima i Underup kirke kl. 10:30 v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 26. februar kl. 10:30
Fastelavn v/ Dorte Stenberg Isaksen
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Søndag d. 5. marts – ingen gudstjeneste i Tamdrup kirke, men:
Første søndag i fasten i Nim kirke kl. 9:00 og i Føvling kirke kl. 10:30 v/
Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 12. marts kl. 10:30
Anden søndag i fasten v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 19. marts kl. 10:30
Tredje søndag i fasten v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 26. marts kl. 10:30
Midfaste v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 2. april kl. 10:30
Mariæ Bebudelsesdag v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 9. april – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Palmesøndag I Nim kirke kl. 9:00 og i Underup kirke kl. 10:30 v/ Peter
Lynggaard Uth

Gudstjenester på Tamdrup Plejecenter
Torsdag d. 26. januar kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Tirsdag d. 2. marts kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Onsdag d. 12. april 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 vinterhilsner fra
Dorte Stenberg Isaksen
HUSK vores internetadresse: www.tamdrupkirke.dk
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Vrønding
Forsamlingshus
—et godt sted til store og små fester.
Plads til 100 personer—2 sale—gode køkkenforhold.
Udlejning - kontakt Finn Sørensen på tlf 61 36 91 71 eller
E-mail : forsamlingshus@vroending.dk
Se nærmere detaljer og find ud af om huset er udlejet på
www.vroending.dk.
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Det sker på Tamdrup Centret
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

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

Lerhold
10.00–12.00

Krolf / Dart
10.00–12.00

Madlavning for
mænd
10.00–14.00
(Ulige uger)

Gudstjeneste
d. 26. jan., d.2.
marts

Stole-gymnastik
10.00–11.00

Filtning
10.00–13.30
1 gang om
måneden

Stavgang
13.00

Strikkecafe
12.30–15.30

Bankospil
kl.19.00
d. 2. jan, d. 6. feb.,
d. 6 mar.
v/ Centerrådet

Engelsk
(let øvet)
10.00–12.00

Festlig mad
10.00–14.00
(Lige uger)
Kortspil
13.00–17.00
Kreativt Hold
Sidste onsdag i
måneden
13.30-16.00

Sangaftner
(lige uger)
19.00

Filtning
10.00–15.00
1 gang om
måneden

Bankospil
kl.14.30.
d.19. jan, d.16.feb.
d.23. mar.
v/ Centerrådet

Kommende arrangementer:
Januar:
5. Nytårskur med champagne og kransekage. Kl. 14.30
15. Søndagscafe. Pris 40 kr. inkl. Kaffe og kage. kl. 14.30
Februar:
2. Kyndelmissefest m. Citrondrengen.
Gule ærter og pandekager med is. Billetsalg den 24. jan. V. Grethe Andersen.
12. Søndagscafe. Pris 40 kr. inkl. Kaffe og kage. kl. 14.30
Marts:
12. Søndagscafe. Pris 40 kr. inkl. Kaffe og kage. kl. 14.30
13. Årsmøde Centerrådet og Tamdrup Centrets bus kl. 10.00
Har du spørgsmål, ideer til nye aktiviteter eller andet så kontakt:
Trine Damgaard Møller på Tlf: 76 29 78 03 / 51 72 49 50
tdmo@horsens.dk
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Højdepunkter I Vrønding
(Den centrale landsby i Horsens Kommune)
Når jeg nu siger højdepunkter i Vrønding, tænker flere af jer nok bl.a. på Mortensaften i forsamlingshuset, hvor der deltog over hundrede mennesker (dog
havde der sneget sig en snes stykker med nede fra Lund, idet de der ikke
har de samme gode tilbud og udøvelse af samme, som vi har her i Vrønding;
men de skal da være så hjertelig velkomne) Andre ville måske synes at TRYG
LANDSBY med de medfølgende 100.000 kr. var højdepunktet. Eller at fucking
Bent, som tiltrak både lokale journalister såvel som TV hold, der satte Ryesmindevej i Vrønding City på Danmarkskortet. Det måtte være det højst opnåelige højdepunkt!
Nej, det er de geologiske højdepunkter, der her skal omtales. På billedet her
ses udsigten fra det højeste punkt (55 meter) på sportspladsen nemlig kælkebakken, der dog er kunstig anlagt sidst i det forrige århundrede. I forsøget
på at gøre fodboldbanen
plan, blev der flyttet en
masse jord herfra; således opstod kælkebakken.
Boldbanerne hælder dog
alligevel noget mod nord,
men det forhindrede ikke
i, at serie 6 holdet fejrede store triumfer her for
nogen år siden. – Nu står
målene lidt triste tilbage,
og benyttes kun når der
en sjælden gang, kommer
nogle fædre med deres
sønner og sparker til en
bold. Hertil må det så nok indrømmes, at Lunds Idrætsforenings Simon Kjæreffekt i den grad har tiltrukket alle Vrøndings fodbolddrenge. Og det er jo helt
fint. (Lund city: 36 meter)
Måske var en ide at plante en masse træer og derved lave dele af sportspladsen om til en park samtidig med at der bygges en shelter ??
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Bevæger man sig lidt nordligere, op dertil hvor Over Vrøndingvej ender, vil
man let kunne mærke en stigning, idet højden her er 89 m. Også her er der en
fantastisk udsigt. Herfra er der ikke langt til gravhøjen overfor Frodesdalsvej
(95 meter) og på den anden side mod øst, hvor der er høj på 96 meter. Ser
man mod nord ses Ejer Bavnehøj med sine 165 meter, et af de højeste steder
i Danmark.
Tilbage til Vrønding. Ja så går det jo nedad. En gåtur ad stien til åen, med
udgangspunkt ved gadekæret, vil bringe dig fra 43 meter ned til 16 meter. I
bunden af denne tur er der virkelig et dejligt område, hvor åen slynger sig
smukt om den lille halvø. Tag termokaffen med og nyd området med alle sanser. Husk at tage gode vandrestøvler på, idet stien i sig selv godt kan være en
udfordring.
God fornøjelse ønsker Landsby-korrespondenten
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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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Vrønding Forsamlingshus bygger om.
I øjeblikket er vores gamle forsamlingshus lukket for udlejninger. Vi er
nemlig ved at bygge om. Der skal etableres nye toiletter, et
handicaptoilet og en handicap-rampe udenfor. Projektets detaljer kan
ses på www.vroending.dk.
Nedbrydningsarbejdet er foretaget af frivillige i byen, og pengene til
ombygningen er kommet fra en lang række fonde m.v.: Vrønding Tryg
Landsby, Horsens kommune, Lokale- og Anlægsfonden, Bevica-fonden,
Vanføre fonden, Jelling Sparekasses fond og Sydbank fonden.
Herudover har byens borgere indbetalt ekstra kontingent og VGIF har
ydet et kortvarigt likviditetslån.
Vi siger tak til alle for hjælpen til projektet og glæder os til at åbne et
flot forsamlingshus igen til april 2017
M.v.h. Bestyrelsen

34 LANDPOSTEN

OPSLAGSTAVLEN
JANUAR

Søn. 15. Tamdrupcentret kl. 14.30: Søndagscafé
Tor. 19.		 Babysalmesang begynder
Tor. 26.		 Tamdrupcentret kl. 15: Gudstjeneste

FEBRUAR

Ons. 1.		 Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Tor. 2.		 Tamdrupcentret: Kyndelmissefest
Tor. 9.		 Tamdrup Pensionistklub kl. 14: Valg og bankospil
Søn. 12. Tamdrupcentret kl. 14.30: Søndagscafé
Ons. 22. Foredrag om aktiv dødshjælp. Kl. 19.30 i Nim
Søn. 26. Vrønding Forsamlingshus kl. 10-12: Fastelavn

MARTS

Ons. 1.		 Sognearkivet er åbent kl. 14-16. Generalfors. kl. 19
Tor. 2.		 Tamdrupcentret kl. 15: Gudstjeneste
Tir. 7.			 Husk aflevering af stof til næste LANDPOST
Tor. 9.		 Tamdrup Pensionistklub kl. 14: Foredrag og billeder
				 Tamdrup Kirke kl. 17: Pizza-gudstjeneste
Søn. 12. Tamdrupcentret kl. 14.30: Søndagscafé
Man. 13. Tamdrupcentret kl. 10: Årsmøde
Tor. 16.		 Tamdrup Kirke kl. 19: Koncert m. Esther Brohus
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