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NYT på multihus-fronten
Nu begynder der virkelig at ske noget
Siden sidste opdatering herfra er der kommet rigtig meget gang i tingene. Vi
har arbejdet meget internt i gruppen, og inden længe vil I begynde at kunne
se disse tiltag konkret.
Vi har indgået et samarbejde med HI Videnscenter, som hjælper med at facilitere processen. De har stor erfaring fra lignende forløb og har de kontakter,
som vi får brug for, bl.a. når vi skal til at søge de store fonde.
I skrivende stund arbejder vi med visionen for multihuset, prospektet til brug
for fondsansøgninger, kommunikationsstrategier, samt behovsanalyse for de
forskellige dele af Multihuset.
Snart vil vi også være klar med en husstandsindsamling, så alle har mulighed
for at bidrage til byens nye fritids-kulturelle samlingssted. Der vil blive forskellige måder at støtte projektet på, både som privat og som virksomhed. Meget mere om dette senere…
…bl.a. til byfesten d. 9.-11.
juni, hvor vi vil være synlige og I har mulighed for en
snak om projektet og høre
meget mere.

Vi glæder os!

Vi kan kontaktes på: lundmultihus@gmail.com

Lund Multihus
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25
Jubilæu
m

Års

I anledningen af vores kære
Finn Brugsmands
25 års jubilæum
som uddeler i

i Lund d. 1/6 2016
vil vi gerne invitere alle vores kunder til
Morgenkaffe kl. 8.00 – 9.30
Venner og forretningsforbindelser til
Reception kl. 14.00 – 16.00
Alle vores kunder til
Kaffe og kage kl. 16.00 – 17.30
LANDPOSTEN

5

Søges: Dame håndbold spillere
Vi har et serie 2 hold i Lund IF, og vi kunne godt tænke os nogle flere
spillere. Vi træner en gang om ugen, med kamp i weekenden (enkelte kampe kan også være i hverdagene) Vi har ambitioner om at ligge
i den gode ende af serie 2 og måske serie 1. Men der er plads til alle.
Giv endelig lyd hvis det har vakt interesse, så vi er klar til
en ny sæson efter sommerferien.
For mere info kontakt:
Helle Bak Anegaard via FB eller på tlf 2248 9223
Venlig hilsen
Helle Bak Anegaard
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PETANQUE
Hver mandag er vi nogle friske mennesker der spiller PETANQUE på
sportspladsen i Vrønding. Vi hygger os rigtig meget, men vil gerne have
flere at spille med, så kom og vær med. Vi har ekstra kugler. Hvis I tror
det er noget for jer, så kom og prøv. Vi starter kl. 19,00.
Efter spillet evt.
hyggesnak over en
kop kaffe.
VGIF PETANQUE

STAVGANG
I VGIF kan vi tilbyde stavgang i sommerhalvåret. Vi er i øjeblikket 7 stavgængere, som mødes hver onsdag ved klubhuset, hvorefter vi går tur.
Vi går en tur i Vrønding, eller vi kører til forskellige destinationer i nærområdet. Gåturen tager 45 minutter - 1 time alt efter hvor vi tager hen.
Uanset alder og skavanker er du velkommen til at møde op til en gåtur
sammen med os. Nogle er hurtige og andre er langsomme - alle kan
være med. Inden du selv investerer i et par stænger, kan du låne et par
af os.
Stavgang er meget mere skånsomt end andre sportsaktiviteter, fordi
det reducerer belastningen af hofter, knæ og ankler. Det giver desuden
en højere fedtforbrænding. Stavgang styrker desuden både knogler og
muskler.
Stavgang kan derfor foretages af alle. Vi husker desuden også det sociale aspekt, idet vi efter stavgang hygger os med en kop kaffe
Vi glæder os til at se dig.
Henvendelse til Marie Bang Nielsen, tlf. 40242502
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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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Akupunkturbehandling i Lund
v/Pia Korgaard Simonsen
Anhøj 15, Lund
8700 Horsens

Mange tilstande kan behandles eller bedres med akupunktur f.eks.:
Smerter i ryg eller ben, hovedpine, stress symptomer, overvægt og meget
mere. Min hjemmeside er under udarbejdelse.
Første behandling koster 300 kr. Efterfølgende behandlinger koster 250 kr.
Tidsbestilling: Mobil: 23718923 eller på mail: piakorgaard@hotmail.com
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Tamdrup husholdningsforening

1938-2016
FORENINGSOPHØR.
På den ekstraordinære generalforsamling den 25-04-2016,
lykkedes det ikke at få nogen nye bestyrelsesmedlemmer ind i
TAMDRUP HUSHOLDNINGSFORENING.
Der blev på mødes enstemmig vedtaget, at tiden nu var kommet til,
at den 78-årige gamle forening måtte ophøre.
Vi takker alle dem, som i årenes løb har bakket op om foreningen,
både på bestyrelsesposter og som deltagende medlem ved de
mange forskellige arrangementer, som der har været.
Også en stor TAK til de sponsorer, som gennem årene har bidraget
til foreningens beståen.

12 LANDPOSTEN

Stof til Landposten
Det kører ganske fint med at indlæg sendes digitalt på mail til adressen
landpost.jh@gmail.com. Materialet redigeres derefter og Henriette sørger for en pæn opsætning af bladet.
Til tekstindlæg med fotos kan vi godt gøre det lidt lettere, både for Jer der
sender ind og for os som sætter siderne op.
Hvis I ikke selv har helt specifikke ønsker om opsætningen, er det faktisk
lettere, at I sender teksten i et Word-dokument og vedhæfter billederne.
Vi ændrer dem til sort/hvid og placerer dem i teksten – det bliver ofte
pænere og vi sparer alle tid
Husk også, at billeder skal være i så god en opløsning som muligt.
Vi holder nu sommerpause frem til næste aflevering d. 26.7.2016.
Tak for indlæg, annoncer og andet stof – og tak til de flittige Vejposte, for
at bringe bladet ud til vore ca. 1250 husstande i Tamdrup Sogn.
Rigtig god sommer til alle

Venlig hilsen Redaktionen / JH
LANDPOSTEN 13

14 LANDPOSTEN

LANDPOSTEN 15

Skolebestyrelsesvalg
Vi har modtaget informationer om det kommende valg til skolebestyrelsen på Lundskolen, og vi viser her et lille uddrag fra det materiale der
er udsendt – samt en præsentation af de 5 kandidater der er opstillet.
Vi skal understrege, at det er indledningen til kandidaternes præsentation vi viser – den fulde ordlyd kan ses i det udsendte materiale, samt
på skolens elektroniske informationssider 			
/ JH

Kære forældre til børn på Lundskolen
I uge 22 og 23 afholder vi elektronisk skolebestyrelsesvalg.
Vi har brug for 4 kandidater til bestyrelsen og 5 har ønsket at
stille op. Det er jeg rigtig glad for, fordi det vidner om at der
er stor interesse for at være med til at give børnene på Lundskolen de allerbedste muligheder, for at trives og lære noget!
Vedhæftet dette opslag (på skoleintra, red.) finder I både en
skrivelse om hvordan valget foregår, samt en folder hvor de
opstillede kandidater præsenterer sig.
Med venlig hilsen
Lone Møller Andresen
Skoleleder

Valget bliver gjort op d. 13. juni, hvorefter resultatet vil blive offentliggjort på Forældreintra. Hvis man ønsker at klage over valget skal det ske
skriftligt senest d. 23. juni.
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KANDIDATER TIL SKOLEBESTYRELSESVALG PÅ LUNDSKOLEN
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”TAKE IT EASY! – DU ER ELSKET!”
Hvor er det godt, at vi stadig holder gudstjeneste her i Danmark år 2016:
For dér - i gudstjenesten - holdes der en våge åben i ishavet. Og fra det hul i
isen lyder der et godt og befriende budskab til os hver især, et budskab helt
uafhængigt af vore egne præstationer og andres evaluering af os, helt uden
for alle skel, der ellers deler mennesker op i vindere og tabere. Et budskab fra
det høje, fra Gud gennem Jesus Kristus til hver af os:
DU ER ELSKET!
Det er ikke et spørgsmål, om du dur eller ikke dur, om du er dygtig eller dum,
eller om du er smuk eller grim, populær eller overset, eller om du er
fantastisk eller bare ganske almindelig. Nej, for det er et budskab helt uden
betingelser: DU ER ELSKET AF GUD! TILLYKKE MED DET!

MØD TAMDRUP KIRKE VED
BYFESTEN!
……………………….
Gudstjenesteliste for Tamdrup Kirke
fra 5. juni til og med d. 4. 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.
Søndag d. 5. juni kl. 9:30
Anden søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 12. juni kl. 10:30
Tredje søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 19. juni kl. 9:00
Fjerde søndag efter trinitatis v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 26. juni kl. 10:30
Femte søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
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Søndag d. 3. juli – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Sjette søndag efter trinitatis i Nim kirke kl. 9:00 og i Føvling kirke kl. 10:30
v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 10. juli kl. 10:30
Syvende søndag efter trinitatis v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 17. juli – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Ottende søndag efter trinitatis i Nim kirke kl. 9:00 v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 24. juli kl. 9:30
Niende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 31. juli kl. 10:30
Tiende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 7. august – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Elvte søndag efter trinitatis i Føvling kirke kl. 10:30 v/ Kirsten Høg
Søndag d. 14. august kl. 10:30
Tolvte søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 21. august kl. 10:30
Trettende søndag efter trinitatis v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 28. august kl. 10:30
Fjortende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 4. september kl. 10:30
Femtende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen

Gudstjenester på Tamdrup Plejecenter
Torsdag d. 25. august kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Onsdag d. 28. september kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Kirkekaffe kl. 14:30 og gudstjeneste kl. 15:00. Alle er velkomne!
Sognepræsten træffes på tlf. 7565 4522 og på mail: dsi@km.dk
De kærligste forsommer-hilsner fra Dorte Stenberg Isaksen
HUSK vores internetadresse: www.tamdrupkirke.dk
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Husk gode priser på
lamper, brugskunst
samt små hvidevarer
I sommerfestugen
Med venlig hilsen
Svendsens el as

Kørupvej 4, Lund
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Det sker på Tamdrup Centret
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Data
kl. 9.00 – 11.00
sommerpause

Krolf
kl. 10.00 – 12.00

Gymnastik
(Hold 1)
kl. 9.00 – 10.00

Træ værksted
kl. 9.30 – 12.00

Træværksted
kl. 9.30 – 12.00

Strikkecafe
kl. 12.30 – 15.30

Petanque
kl. 10.00 – 12.00

Krolf
kl. 10.00 – 12.00

Madhold for
mænd
kl. 9.30 – 14.00
sommerpause

Fredag

Engelsk
(let øvet)
kl. 10.00 – 12.00
Sommerpause
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
Stavgang
Fra kl. 13.00

Gudstjeneste
d. 21/6 og d. 25/8
kl. 14.30

Bankospil
d. 6/6 og
d. 1/8
kl. 19.00
v/ Center rådet

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

Sangaftener
(lige uger)
kl. 19.00
Sommerpause

Bankospil
d. 23/6 og 18/8
kl. 14.30
v/ Center rådet

Kig på tavlen på centret, hvornår holdene starter op igen efter sommeren.

Kommende arrangementer:
Juni:
15. Midsommerfest kl. 17.00

Billetsalg: Tirsdage d. 24/5 og d. 31/5 og sidste chance d. 7/6 fra kl. 10-15 på
Tamdrup Centret.

September:
1.

O’lund’iade. (nærmere info senere)

18. Søndagscafé.

Ingen tilmelding Pris: 40kr., inkl. Kaffe og kage, som betales ved indgangen.

Aktiviteten ønsker alle i Lund en rigtig god sommer
Har du spørgsmål, ideer til nye aktiviteter eller andet så kontakt:
Aktiviteten på Tlf: 76 29 78 03 / 51 72 49 50
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Vrønding foredrags sæson foråret 2016 er afsluttet
Vi startede med en tur gennem Vrønding by gennem tiden med foto og små
historier om folk og begivenheder ved Oda og Svend Sommer.
Det næste foredrag var omkring togbanen til Vrønding og hele Horsens
Vestbaners historie (1929 til 1962) ved Hardy Nikolajsen. Den oprindelig
kontrollør uniform fra Åle station blev vist frem. Det var også en appetitvækker til hans nye bog, der udkommer sidst i august 2016 om dette emne.

Det tredje foredrag var omkring landmandslivet i 1950 omkring Vrønding
ved Villy Holtet og Henning Hansen. Deres små indskudte anekdoter gjorde
det underholdende.
Det sidste foredrag i denne serie var om Amerikaner-bilers historie og som
hobby. De ting, der ligger bag interessen. Det forgik ved selvsyn i garagen og
var et inspirende foredrag for kendere og læg folk.
Vi takker for den fine opbakning, der har været til foredragsrækken og tilbagemeldingerne betyder, at vi forsætter til efteråret. Der kommer mere
information i Landposten og på ”Vrønding Forever” når programmet er
fastlagt.
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Golfturnering blev en succes
Vejrguderne viste sig fra den gode side, da 19 golfspillere fra Lund mødte
op til den årlige golfklassiker i Horsens Golfklub, lørdag, den 30. april kl.
09.00. Solen kiggede endda frem i løbet af de ca. 5 timer, der blev spillet.
Banen var våd efter mange dages regn, og det gav ekstra udfordringer for
de fleste. Alle nåede dog nogenlunde tørskoede i land og fik lidt at styrke
sig på. Her blev resultaterne også sammenlignet med både smil og suk.
Turneringen blev afsluttet med spisning og hygge i Cafe Golfert. Her blev
vinderne også hyldet. På 1. pladsen - og dermed vinder af Vandrepokalen - kom Lars Therkelsen med 39 points. Nr. 2 og 3 blev henholdsvis Ken
Kolbe med 33 points og Inge Løvbjerg med 30 points.
Ved afslutningen blev datoen for næste års Lund Classic Golf også annonceret. Datoen er fastsat lørdag, den 6. maj 2017. Så golfspillere i Lund
– sæt kryds i kalenderen. Måske er det dig, der får sat dit navn på vandrepokalen og vinder en af de gode vinpræmier.
På golfudvalgets vegne
Hans Abildgaard

Lund Classic Vandrepokal
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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
JUNI

Ons. 1.		 Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
8. - 11.		 BYFEST på sportspladsen
				 Følg med på Facebook/Byfest i Lund
Tor. 9.		 Tamdrup Pensionistklub: Udflugt til Mols kl. 8
				 Tilmelding til turen på 75647836 d. 1.jun 8.30-10.30
Ons. 15. Tamdrup Centret: Midsommerfest kl. 17
Tors. 23. Sankt Hans Fest i Vrønding / Sportspladsen
				 Kl. 19.00: Hygge for børn og voksne
				 Kl. 20.45: Bålet tændes.

JULI

Tirs. 26. Husk afleveringsfristen til LANDPOSTEN

AUGUST

Ons. 3.		 Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
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