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Æbler – nødder – efterår

- ja vi må nok erkende at efteråret melder sig lige om hjørnet – med alle de
muligheder der så byder sig, med indendørs aktiviteter og hygge ved brændeovnen.
Der er også mange gode tilbud om aktiviteter i dette nummer af Landposten,
og vi skal opfordre til at støtte disse lokale initiativer.
Også børnene i Lund Børnehus har høstet æbler, og lært om alt det naturen
byder på her i efteråret – God læselyst
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V / Charlotte Brunslev
Pilevej 15, Lund
8700 Horsens
20 83 62 68

www.piletraeet-dk.webnode.dk
facebook: Piletræet - privat dagpleje
Mangler du / I en dagplejeplads i et røgfrit miljø - Hvor udeliv og økologi er en stor
del af hverdagen? Hvor I er med til at skabe den perfekte hverdag for jeres barn og
ligeledes har indflydelse på åbningstiderne?
Lige nu har Piletræet ledige pladser. Ring i dag - aften eller weekend, for en uforpligtende samtale og meget gerne et besøg :-)
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Så er det tid til at guffe andesteg
igen!
Vrønding Forsamlingshus indbyder til

Skt. Mortensaftens
Fællesspisning

torsdag d. 10. november i kl 18.00.
Menú:
Pris:

Traditionel and med masser af godt
tilbehør og dessert.
Voksne 100kr, børn 2-12 år 50kr

Tilmelding: til Susanne på tlf 20465290 eller
vroending@vroending.dk senest d.2/11-16.
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Vejposte
Ved uddeling af Landpost nr. 4, havde vi desværre lidt forsinkelse på grund
af ferie hos bogtrykkeren, men vi håber, at det ikke gav for mange gener
rundt omkring.
For bedre at kunne informere om eventuelle ændringer i fremtiden, vil vi
gerne lave en mailgruppe for Vejpostene, så vi kan give samlet besked til
alle.
Derfor beder vi alle de Vejposte der har E-mail, om at sende os den
korrekte adresse til Landpost.jh@gmail.com (øvrige kontaktes pr. telefon)
Vi benytter også hjemmesiden www.lund-vinten.dk og Facebook gruppen
Lund-Vinten – men det er jo ikke alle der ser og anvender disse medier.
Det nuværende omdelingssystem fungerer meget fint, og vi er rigtig glade
for den indsats Vejpostene yder for Landposten – Tak for det 
/JH
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Nyt fra Vrønding

(Den centrale landsby i Horsens Kommune)
I løbet af sommeren 2016 er der sket så meget i vores lille samfund. For det
første blev ”TRYG LANDSBY” begrebet realiseret på flere punkter. De 100t.
kr., som fulgte med denne betegnelse, har allerede gjort
vores by meget skønnere, ikke alene pga. af disse penge,
men også fordi flere får lyst til at gøre noget ved omgivelserne. Skilte er blevet produceret ved alle indfaldsvejene,
8 stk. og der er sat flotte blomsterkummer op omkring
dem. Der ses et væld af blomster, både det lilla og hvide
skær på Vrøndingvej overfor forsamlingshuset, på Røntoftevej (solsikke) og ikke mindst ved gadekæret, hvor
blomster af forskellige farver lægger baggrund til selve gadekærets græsplæner med bænkesættene. Disse er allerede flittigt benyttet, både af lokale og
”udenbys”, der her kan sætte sig og nyde den flotte udsigt.
Her i den lokale ”havn” ligger Færgen ”HEIDI” fortøjet. Den er til fri afbenyttelse for folk og fæ. Der er også redningsveste til børnene. Lige ved siden af dette

område, starter stien til åen, som man let kan nå på et kvarters tid.
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En anden nyhed er at vi nu har vi fået endnu en forfatter i byen. En mand med
en fantastik fortælleevne, der er
begrundet i en enorm viden om
og interesse i tog! Han hedder
såmænd Hardy Nikolajsen. Han
ved også en hel masse om frimærker, gamle postkort og musik især The Beatles. Forleden
var der i anledning af hans bog,
”Horsens Privatbaner” reception i Vrønding Forsamlingshus,
hvor mange gæster måtte nøjes
med ståpladser under Hardys
fortælling om bogens indhold og
tilblivelse. Hvis man bare interesser sig en lille smule for historie og tog, især
her i vores lokalområde, skal man erhverve sig bogen. Den er bestemt ikke
kedelig, idet den på en letforståelig måde gør rede for alle de tog, der kørte
til og fra Horsens og til alle oplandets småbyer. Især hvad der var og skete i de
småbyer, stationerne, menneskene og livet der. I Tamdrup kommune var der
stationer i Lund, Kørup og Vrønding. Der er fine afsnit herom, og som i hele
bogen, rigt illustreret med billeder gennem de ca. 80 år banerne eksisterede.
I Vrønding havde skinnebussen, som vi kaldte den, sin sidste tur ved afslutningen af 1958.
Jeg husker det, idet jeg selv blev transporteret
med toget til Horsens, hvor jeg gik i skole i 2.
klasse. Specielt husker turen hjemad, hvor en af
de store drenge på strækningen fra Horsens til
Lund, samlede 15 øre ind fra de passagerer, der
ønskede at få en hindbærsnitte fra Lund-bageren. Denne stod parat med posen, stoppede de
15 – 16 bestilte hindbærsnitter i, hvorefter den
udsendte dreng spænede tilbage til toget igen.
Først da blev der fløjtet afgang!
Bogen er i A4 format, 204 sider og kan lokalt købes i Lund Brugs.
(Landsby-korrespondenten)
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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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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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Nyt fra Lund Børnehus
Efteråret er så småt ved at melde sin ankomst, selvom der i skrivende stund er
”mega varmt” som et af børnene sagde tidligere i dag.
Uge 37 stod i ”høstens” tegn. Der blev lavet syltetøj af bær som nogle børn
og voksne havde fundet i naturen, vi har snakket om de forskellige kornsorter,
der står rundt omkring på markerne, børnene har lavet smør og ost og meget
meget mere. Det hele kulminerede i en høstfest d. 15. september, hvor der
bl.a. blev sunget høstsange og smagt på vores hjemmelavede lækkerier.
Vi er så heldige at have vundet en ladcykel med plads til 4 børn i ladet. En

tidligere forælder havde tilmeldt os en konkurrence oprettet af Pandora smykker. Vi er alle – både store og små – dybt taknemmelige for at have vundet
cyklen. Den giver muligheder for anderledes og spændende ture ud i naturen
sammen med børnene, og børnene nyder at sidde i ladet på cyklen, mens den
voksne tramper i pedalerne.
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Drostholm Voldsted – Æ Hummelgaardsknold

Lokalområdet har fået et spændende udflugtsmål, hvis man elsker naturen og
holder af at lade fantasien lege lidt med historien og de dermed forbundne
legender.
D. 30. april åbnede officielt voldstedet Drostholm i Vinten skov, og onsdag d.
7. sept. kunne man så gense voldene med de vandfyldte grave, som i Middelalderen havde omgivet en borg, som var anlagt netop på ”knoldene”.
På denne næsten sommerlige septemberaften formåede naturvejleder Thorke Østergaard, Naturcenter Skovgaard og arkæolog Frederik Callesen at give
en stor skare interesserede en særdeles spændende og lærerig gennemgang
af både historiske fakta og sagn og af den natur, som i dag omkranser stedet.
”En meget ren natur”, var Thorkes dom, efter at han havde konstateret et
særdeles rigt dyreliv i området: En imponerende stor bille, en læderløber,
var hans første præsentation mellem to fingre; et ”rovdyr”, som lever af bl.a.
orme, insektlarver og snegle – både de ”iberiske”, som vi dog ikke fandt, og de
almindelige – også dem med hus, som billen er i stand til at knuse og findele,
omdanne til flydende føde for til sidst at sende det fordøjede ud af bagkroppen – særdeles ildelugtende og derfor velegnet som forsvarsmiddel, hvis billen
bliver stresset – dog ikke så voldsomt og ”farligt” som ved bombardérbillen.
Adskillige små salamandre og en hel masse tudser/frøer kunne man iagttage
- og ”høre” kunne man så en musvåge ”mjave” og minsandten også en ravns
”skrig” … og så var vi
jo næsten i stemning
til den historiske del.
Borgbankernes
og
dermed datidens borges funktion – ikke
blot i Vinten skov,
men over det ganske
land - blev nu gennemgået af Frederik
Callesen, der i det begyndende mørke fik
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præsenteret emnet, så man næsten kunne se det hele for sig. Så grundig og
spændende var hans beretning om datiden, at den store flok tilhørere tavst
lyttede, så man ikke skulle gå glip af ét eneste ord. – Ja, faktisk var det som om
også både musvågen og ravnen forstod at tie på de rigtige steder!
Det historiske kan man selv læse, men lidt sagn skal dog nævnes her: Ud over
borgherren Christian Kaas skal også nævnes den næsten legendariske Drost
Peder, som i en årrække havde holdt til også på denne egn … og som måske
stadigvæk en gang imellem kunne iagttages ved voldstedet, selv om han dog
må have været død i mange hundrede år. --- Men nu forholder det sig altså
således, at man julenat mellem midnat og kl. 02:00 (hvis man altså tør og ikke
har andet for) kan vælge at opholde sig på ”æ Hummelgaardsknold”. Så vil
man ved selvsyn kunne iagttage, hvorledes Drosten med følge kommer ridende på sin 8-benede hest, som er skoet med guld sko, og så vokser den ellers
forsvundne borg for en stund op af voldsystemet, så drosten er i stand til at
inspicere forsvarsværket og derefter holde et drikkegilde i ”salen” – dog kun
til kl. 02:00, for da forsvinder selve bygningerne; men hvis det har sneet, kan
man naturligvis se sporene efter drostens heste. … Og så er der lige et lille
ekstra ”frynsegode” for den dristige: Én gang hvert 100 år taber Drostens hest
en sko, og finder man en guldsko på området, er ens lykke gjort. --- Og det kan
nås endnu, hvis man tæller efter, for hesten har indtil videre kun tabt 7 sko, og
den havde jo altså 8!
Én grund mere altså
til at besøge voldstedet, specielt julenat
og juledags morgen.
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Velkommen til vores vikarpræst!

Når dette nummer af Landposten er på gaden, så er
jeg gået på studieorlov, så derfor giver jeg her ordet
til Kirsten Ditlevsen, som er vikar i Tamdrup i
oktober, november og december:
Jeg har knap 30 års erfaring som præst i by og på land, hvoraf de 15 var i
Sønderjylland ved Højst og Løgumkloster kirker. Jeg er opvokset på en gård i
Fruering ved Skanderborg, hvor det var naturligt at deltage i alt forefaldende
arbejde, som nu passede til ens alder.
Jeg fik min teologiske kandidateksamen fra Århus Universitet i 1986 og
sideløbende med teologistudierne læste jeg kunsthistorie. Jeg sagde min
faste sognepræstestilling op for 10 år siden for at flytte ”hjem til Østjylland”
og har siden da været ”cykelvikar” i Århus Stift, fortrinsvis i Horsens provsti.
Jeg bor i Saksild ved Odder. Nu glæder jeg mig til at lære Tamdrup sogn at
kende og ser frem til et glædeligt gensyn med Nim, Underup og Føvling
sogne.
Mit udgangspunkt er det grundtvigske, forstået på den måde, at det kristelige
og det folkelige går hånd i hånd. For mig er søndagsgudstjenesten det
centrale, hvorfra ugens øvrige aktiviteter udgår. Ud fra søndagens
gudstjeneste, hvor dåb og nadver er centrum, lever og ånder vi. Så jeg er nok
dét nogle ville kalde en ”gammeldags præst”, idet jeg lægger vægten på at
bruge den fornødne tid til skrive en velgennemtænkt søndagsprædiken og
vælge de rette salmer, så gudstjenesten fremstår som en helhed. I min
forkyndelse bestræber jeg mig på at pege på forbindelsen mellem evangeliet
og os i dag, ligesom det ligger mig meget på sinde at tale vedkommende til
begravelser og bryllupper.
I mine ferier holder jeg af at rejse, dels på vandreture i Grækenland dels som
rejseleder. De sidste 18 år har jeg arrangeret og været rejseleder på
temarejser til Grækenland og Tyrkiet i Paulus’ fodspor, samt en tur til
Tanzania og Israel. Jeg er lige kommet hjem fra en rejse til Armenien.
I støbeskeen er der en rejse til det sydlige England i foråret 2017 og en rejse
til Armenien i efteråret 2017.
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Jeg træffes på tlf.: 21 70 44 21 og e-mail: kidi@km.dk eller privat:
kidi@outlook.dk
Med venlig hilsen Kirsten Ditlevsen

Konfirmationen holder flyttedag

Fra 2020 foregår konfirmationen i Tamdrup-NimUnderup-Føvling Pastorat på 8. klassetrin
Det betyder, at elever, som lige nu går i 5. klasse først skal konfirmeres i 2020
her i Tamdrup, Nim, Underup og Føvling sogne.

……………………….

Gudstjenesteliste for Tamdrup Kirke
fra 9. oktober til og med d. 11.
december
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. 9. oktober kl. 10:30
Tyvende søndag efter trinitatis v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 16. oktober kl. 10:30
Enogtyvende søndag efter trinitatis v/ Kirsten Ditlevsen
Søndag d. 23. oktober kl. 9:30
Toogtyvende søndag efter trinitatis v/ Kirsten Ditlevsen
Søndag d. 30. oktober kl. 10:30
Treogtyvende søndag efter trinitatis v/ Kirsten Ditlevsen
BUSK-gudstjeneste, hvor spejderne medvirker - der er kirkekaffe
Søndag d. 6. november kl. 10:30
Alle Helgen Søndag v Kirsten Ditlevsen – der er kirkekaffe
Søndag d. 13.november kl. 10:45
Femogtyvende søndag efter trinitatis v/ Kirsten Ditlevsen
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Søndag d. 20. november – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Sidste søndag i kirkeåret prædiker Peter Lynggaard Uth i Østbirk kl. 10:30
Søndag d. 27. november kl. 10:30
Første søndag i advent v/ Kirsten Ditlevsen
Søndag d. 4. december kl. 10:30
Anden søndag i advent v/ Kirsten Ditlevsen
Søndag d. 11. december kl. 10:30 - Julemusikgudstjeneste
Tredje søndag i advent v/ Kirsten Ditlevsen

Gudstjenester på Tamdrup Plejecenter
Tirsdag d. 25. oktober kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Tirsdag d. 29. november kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Kirkekaffe kl. 14:30 og gudstjeneste kl. 15:00. Alle er velkomne!

Datoer for menighedsrådsmøderne, der afholdes i
Tamdrup Præstegård
Tirsdag d. 25. oktober kl. 19:00
Onsdag d. 16. november kl. 19:00
Alle er velkomne til at overvære møderne.
De kærligste efterårs-hilsner fra Dorte Stenberg Isaksen
HUSK vores internetadresse: www.tamdrupkirke.dk
PS! I oktober, november og december er Peter Lynggaard Uth
kirkebogsførende i pastoratet – han træffes på: 2135 1112 og e-mail:
plu@km.dk
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TAMDRUP-NIMUNDERUP-FØVLING
PASTORAT

KONCERTER OG FOREDRAG

SÆSONEN 2016/2017

KONCERTER I NIM og TAMDRUP KIRKER
Louise Juul i NIM kirke

Søndag d. 30. oktober, kl. 19:00

”En hyldest til Eva Cassidy”

En fortælling i ord og toner om sangerinden Eva Cassidy.

Den amerikanske musiker og sanger Eva Cassidy havde en utrolig stemme og en udtalt evne til at indleve
sig i og fortolke sange på en måde, så det risler én ned ad ryggen. Hun døde desværre af hudkræft i 1996
kun 33 år gammel. Mens hun levede var hun kendt af få, men flere år efter hendes død sælger hendes
plader i millionvis.
Eva Cassidy er blevet en legende og et forbillede for mange sangere – og dette skyldes ikke kun hendes
stemme, men også hendes udtryk og sjæl som er helt unik. Hun fortolkede klassikere og mere ukendte
sange på en sådan måde, at de blev hendes helt egne. I Nim kirke skal vi møde historien om denne unge
kvinde med den store stemme og hendes fantastiske fortolkninger af sange som “Over the Rainbow” eller
“Danny Boy”. Koncerten er en hyldest til Eva Cassidy gennem nogle af de sange hun er mest kendt for, og
gennem historien om Eva Cassidys liv og især hendes eftermæle som på én gang er både ulykkelig og
enestående.
Arr. Tamdrup-Nim-Underup-Føvling Menighedsråd

Julemusikgudstjeneste i Tamdrup kirke
Søndag d. 11. december kl. 10:30

I år har vi endnu engang inviteret Gudenå Folkekor til at medvirke ved julemusikgudstjenesten under ledelse af vores dygtige kirkesanger, Jørn Bendixen. I et mix af musik og bibellæsninger kan vi ud over korsangen glæde os til musik for orgel og for cello og flygel i de smukkeste rammer, hvor også akustikken stræber
mod himlen.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

Julekoncert med Midjysk Pigekor i Tamdrup kirke
Torsdag d. 15. december, kl. 19:30

Vi får lyst til at synge, når vi er glade – og når vi er kede af det, hjælper det at synge sammen. Og så er vi
så heldige, at vi i Danmark har en helt unik tradition – ingen andre steder i verden findes der en sangskat
som her. Når det så oven i købet er juletid, elsker vi at høre – og selv synge – de dejligste julesalmer og
sange.
Dette får vi rig mulighed for, når Midtjysk Pigekor synger julekoncert i Tamdrup kirke.
Koret hører til i Silkeborg og består både af meget unge piger samt meget erfarne og dygtige korsangere.
Alle pigerne er i kormæssig sammenhæng oplært af Inger Budde Dusgård og har derfor den lyse, nordiske
klang, Midtjysk Pigekor er kendt for.
Koncerten bliver varieret, fordi soloer går på kryds og tværs til næsten alle i koret, og koret synger både a
cappella og sammen med klaver/orgel, men ikke mindst sammen med den klassiske guitarist, Ole Dusgård, der både akkompagnerer koret og synger sammen med pigerne. Ole Dusgård spiller også et soloværk ved koncerten, hvor man virkelig kan høre, hvad den klassiske guitar – i hænderne på en meget dygtig guitarist – kan.
Pigerne synger advents- og julesalmer og sange som ”Maria, hun var en jomfru ren” og flere, der koncentrerer sig om rosen: Sammen med Ole Dusgård på guitar vil de synge f.eks. ”Den yndigste rose er funden”
og den smukke norske sang ”Der findes en dyrebar rose”. Vi nærmer os julen med ”Mit hjerte altid vanker”
og den kendte ”Jesus, bleibet meine Freude” sammen med orglet. Publikum får også lejlighed til at synge
sammen med guitaren, når vi kommer i julestemning med ”Julen har bragt velsignet bud”.

Arr. Tamdrup-Nim-Underup-Føvling Menighedsråd

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

FOREDRAG
Ole Hartling, tidl. ledende overlæge og formand for Etisk
Råd
“Aktiv dødshjælp - kan vi mere, end vi kan magte?”
Onsdag d. 22. februar kl. 19:30

Ordet ”dødshjælp” kan i manges ører have en god klang, og de, der går ind for aktiv dødshjælp, vil naturligvis noget godt med det. Unødvendig lidelse må undgås, og patientens selvbestemmelsesret skal respekteres. Bør det ikke være lægens opgave at give dødshjælp? Meningsmålinger kan tyde på, at det
finder mange vil være rigtigt. Spørger man på en lidt anden måde, f.eks. om læger skal slå deres patienter ihjel, hvis de lider, kan det blive tydeligere, hvad det er, man vil pålægge lægen. Der henvises også
ofte til at lovliggørelse af aktiv dødshjælp er respekt for patientens selvbestemmelsesret. Men her kan
der i høj grad rejses tvivl, om der kan være tale om en tilsyneladende selvbestemmelse. At gøre en undtagelse fra drabsforbudet med aktiv dødshjælp er antagelig at tage magt over mere, end vi kan magte.
Ole Hartling er tidligere formand for etisk råd og har siden 1987 været ledende overlæge ved Nuklearmedicinsk Afdeling på Vejle sygehus. Han har siden begyndelsen af 1990'erne engageret sig stærkt i tidens
dilemmaer inden for medicinsk etik og har med sine skarpe, men upolemiske indlæg haft stor indflydelse,
især på debatten om eutanasi. Han har velargumenteret afvist en lovliggørelse af eutanasi, og at eutanasi skal være en del af lægegerningen.

Arr. Tamdrup-Nim-Underup-Føvling Menighedsråd

”Luther & Lagkage” i Nim Konfirmandstue
”Luther og skolen”
v/ professor Ove Korsgaard
Tirsdag d. 25. april kl. 19:00

Reformationen var også et oplysningsprojekt. Med reformationen i 1536 blev der indført undervisningspligt i Danmark. Alle skulle nu, fra skræddersøn til kongesøn, som minimum lære Den lille Katekismus. I
1736 blev undervisningspligten skærpet, idet alle uanset stand og køn skulle konfirmeres. Uden konfirmation kunne man ikke komme til alters, hvilket havde store konsekvenser. Altergang udgjorde nemlig
ikke bare indgangen til menighedslivet, men også til samfundslivet, idet en række civile rettigheder var
knyttet til altergang.
Kom og hør professor på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Ove Korsgaard, fortælle om
Luther og skolen.

KALENDER 2016/2017
Søndag d. 30. oktober kl. 19:00 koncert i NIM kirke:
Louise Juul: ”En hyldest til Eva Cassidy”
Søndag d. 11. december kl. 10:30 i Tamdrup kirke:
Julemusikgudstjeneste v/ Kirsten Ditlevsen—med Gudenåkoret, Jørn Bendixen og Torben Rauh
Torsdag d. 15. december kl. 19:30 julekoncert i Tamdrup kirke:
Midtjysk Pigekor under ledelse af Inger Budde
Onsdag d. 22. februar kl. 19:30 foredrag i Nim Konfirmandstue:
Ole Hartling: “Aktiv dødshjælp - kan vi mere, end vi kan magte?”
Torsdag d. 16. marts kl. 19:00 koncert i Tamdrup kirke:
Esther Brohus

Tirsdag d. 25. april kl. 19:00 Luther&Lagkage i Nim Konfirmandstue:
Ove Korsgaard: Luther og skolen

Ønskes yderligere information, kontakt:
Sognepræst Dorte Stenberg Isaksen
tlf. 7565 4522 eller via e-mail: dsi@km.dk
Organist Torben Rauh
via e-mail: torbenrauh@gmail.com
Sognepræst Peter Lynggaard Uth
tlf. 2135 1112 eller via e-mail: plu@km.dk
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Det sker på Tamdrup Centret
Mandag
Data
kl. 9.00 – 11.00
Træværksted
kl. 9.30 – 12.00

Tirsdag
Krolf
kl. 10.00 – 12.00
Strikkecafe
kl. 12.30 – 15.30

Madhold for
mænd
kl. 9.30 – 14.00

Onsdag

Torsdag

Gymnastik
(Hold 1)
kl. 9.00 – 10.00

Træ værksted
kl. 9.30 – 12.00

Petanque
kl. 10.00 – 12.00

Krolf
kl. 10.00 – 12.00

Fredag

Engelsk
(let øvet)
kl. 10.00 – 12.00
Linedance
kl. 11.30 – 12.30

Kortspil
L´hombre
kl. 13.00 – 17.00

Ler hold
kl. 10.00 – 12.00
Stolegymnastik
(Hold 2)
kl. 10.00 – 11.00

Filtning
kl. 10.00 – 15.00
1. gang om mdr.

Stavgang
Fra kl. 13.00

Gudstjeneste
25/10 kl. 14.30

Bankospil
d. 3/10 og d. 7/11
kl. 19.00
v/ Center rådet

Sangaftener
(lige uger)
kl. 19.00

Filtning
kl. 10.00 – 15.00
1. gang om mdr.

Bankospil
d. 20/10 og d.
17/11
kl. 14.30
v/ Center rådet

Kommende arrangementer:
Oktober:
5.

Sundhedsdag (vaccination muligt) kl. 9.00-11.00

12. Udflugt til Moesgård museum (Tilmelding + betaling) kl. 10.00
23. Søndagscafé. Christian Zouaoui fortæller om 2. verdenskrig
Ingen tilmelding. Pris 40 kr. inkl. Kaffe og kage kl. 14.30
November:
3. Løvfaldsfest (Tilmelding + betaling) kl. 17.00
13. Søndagscafé. Knud Friis m. billeder og historier fra lokalsamfundet
Ingen tilmelding. Pris 40 kr. inkl. Kaffe og kage kl. 14.30
26. Julemarked med tombola kl. 10.00-12.00
Har du spørgsmål, ideer til nye aktiviteter eller andet så kontakt:
Trine Damgaard Møller på Tlf: 76 29 78 03 / 51 72 49 50
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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
26 LANDPOSTEN

Efterårsfest
Så er der fest i Vinten forsamlingshus
Lørdag den 29. oktober
kl. 18.30
Også i år håber vi at kunne samle en masse glade mennesker til en hyggelig
aften i Forsamlingshuset. Det betyder meget for os at skabe noget fællesskab
i byen og vi håber derfor også på stor opbakning til årets fest. Der bliver ikke
noget tema i år, men selvfølgeligt pynter vi pænt op i salen og sørger for lækker mad og god musik. Billetprisen i år bliver 200 kr. (De sidste fester har kostet 275 kr.)
Tag din nabo i hånden og kom og vær med, vi er sikre på det bliver hyggeligt :-)
Der kan købes billetter i Lund Dagli’Brugs eller på internettet på adressen:
https://vintenforsamlingshus.nemtilmeld.dk/13/
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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BOGANMELDELSE

Fredag d. 16. september var der noget så usædvanligt som en bogreception
i Vrønding Forsamlingshus. Det var vores
lokale Hardy Nikolajsen – mest kendt som
vært på Radio Horsens – der udgav bogen
”Horsens privatbaner – Tekster om mennesker, maskiner og mursten”
De af os, der oplevede Hardys fremragende foredrag i vinters, vil genkende en del
af billederne og historierne fra de mange
små stationer, ikke mindst Lund, Kørup og
Vrønding.
Hardy Nikolajsen er medlem af interessegruppen ”Horsens privatbaner Venner”,
og det er med afsæt i gruppens entusiaster og deres viden, at bogen er blevet
til.
Med gamle billeder og historier fortæller han medrivende om dengang, hvor
landbruget dominerede og jernbanen var livsnerven for mange landsbyer.
Bogen fokuserer mest på historien bag jernbanerne og livet på stationer og
trinbræt, mens de tekniske detaljer om togene er udeladt. Vi følger i bogen
togets tur med beskrivelse af hvert stoppested – og der var mange stationer
og stoppesteder. Alene fra banegården i Horsens til Vrønding var der 5.
Bogen er i A4 format og rigt illustreret med billeder, billetter og fragtbreve.
Herudover er der mange citater og anekdoter, der gør bogen levende og meget underholdende. En oplagt gaveidé til historisk interesserede bekendte.
Bogen koster 225,- kroner og kan købes hos bl.a. Dagli’ Brugsen i Lund, Bog og
Ide, Papyrus og Bogcentralen i Horsens.
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Det sker i Vrønding forsamlingshus:
KOM TIL OKTOBERFEST!
Fredag d. 28. oktober 2016 kl. 19.00 inviteres du/I til
Oktoberfest i Vrønding Forsamlingshus.
Her vil du høre historien omkring Oktoberfesten, hvordan gamle tyske traditioner
holder den i hævd. Foredragsholderen er Anders Troelsen.
Under foredraget serveres der en tysk/dansk menu, som hænger sammen med emnet. Der kan købes drikkevare
Derfor er tilmelding nødvendigt til Hans Ole Lindegren på tlf 42612050 senest d. 21.
oktober.
Undervejs vil der være underholdning i form af tysk/dansk schlagermusik.
Prisen for denne hyggelige aften er 100,- DKK pr. person.
Vel mødt til nogle hyggelige timer.
Foredragsgruppen

FOREDRAG OM BEATLES:
Mandag d. 21. november 2016 kl. 19.00 afholdes et spændende
foredrag om Beatles med audio i lyd og billeder fra en stor del af
deres karriere. Foredraget afholdes af den inkarnerede fan Hardy
Nicolajsen.
Det foregår i forsamlingshuset. Der opkræves et mindre beløb for kaffe/kage.
Tilmelding ikke nødvendigt. Vel mødt til en spændende aften.
Foredragsgruppen
Husk at følge med på www.vroending.dk og Facebook-gruppen ”Vrønding Forever”
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Tømrermester Brian Laurberg

Tømrer/snedker arbejde
Døre/vinduer
Renovering af huse, inde/ude
Manitou opgaver
Ejendomsservice
Nybyggeri
Østervænget 2 • 7171 Uldum • Mobil: 61756207
Email: uldumbyg@outlook.dk • Web: www.uldumbyg.dk
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OPSLAGSTAVLEN
OKTOBER

Ons. 5.		 Sundhedsdag på Tamdrupcentret
				 Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Ons. 12. Tamdrupcentret: Udflugt til Moesgård kl. 10
Tor. 13.		 Tamdrup Pensionistklub: Foredrag kl. 14
Søn. 23. Søndagscafé på Tamdrupcentret kl. 14.30
Tir. 25.		 Gudstjeneste kl. 15 på Tamdrupcentret
				 Menighedsrådsmøde i præstegården kl. 19
Fre. 28.

Oktoberfest i Vrønding Forsamlingshus kl. 19

Lør. 29.		 Efterårsfest i Vinten Forsamlingshus kl. 18.30

NOVEMBER

Ons. 2.		 Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Tors. 3.		 Tamdrupcentret kl. 17: Løvfaldsfest
Tir. 8.		 Husk aflevering til LANDPOSTEN!
Tor. 10.		 Tamdrup Pensionistklub: Foredrag kl. 14
				 Fællesspisning i Vrønding Forsamlingshus kl.18
Ons. 16. Menighedsrådsmøde i præstegården kl. 19
Man. 21. Vrønding Forsamlingshus kl. 19: The Beatles
Tir. 29.		 Gudstjeneste på Tamdrupcentret kl. 15
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