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Lund Multihus er klar til første
spadestik til efteråret 2017
I februar måned blev det politisk besluttet, at igangsætte fem multihaller til
idræts- og bevægelsesaktiviteter. Lund kom først i prioriteringen af byggerierne. Siden har multihusudvalget arbejdet hurtig, med at klargøre deres forslag
til tegninger til det kommende multihus, så de skulle dække det meste af de
ønsker og behov som Lund har.
Multihuset kommer til at rumme en multisal med tilhørende omklædnings- og
klubhusfaciliteter, som tænkes sammen med anvendelse for skolerne og daginstitutionen i dagtimerne. Samtidig arbejdes der på at ungdomsskolen, som i
dag holder til over den gamle svømmehal, får en god placering i huset. Dermed
er det planen, at den gamle svømmehal skal nedrives når multihuset er færdig.
Det nye multihus bliver uden de ønskede lokaler til et forsamlingshus i traditionel forstand, da dette ikke er en mulighed, når projektet bygges og drives for kommunale kroner. Dog bliver det stadig muligt at afholde forskellige
foreningsaktiviteter. Projektet er skåret til i forhold til budgettet, og svarer til
Horsens kommunes rammer. Multihusudvalget er meget tilfredse med slutresultatet, idet Lund nu får et nyt, centralt samlingspunkt, med bedre og bredere
rammer for idræts- og bevægelseslivet, samt byens foreningsliv.
Multihusudvalget forventer første spadestik i
efteråret 2017 og ibrugtagning sommeren 2018.
Følg med på Facebook: Lund Multihus

Dette er de sidste tegninger multihusudvalget har afleveret
til kommunen. Dette bliver nok ikke det endelige resultat,
men er et udtryk for ønsker, som kommunens arkitekter
kan arbejde videre med. Se større tegninger på Facebook.
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Billetterne til koncerten med

Stig Rossen
i Vinten Forsamlingshus Fredag d. 29. sept.
Er nu klar til afhentning.
Afhent venligst billetterne inden for den næste uge.
Ring først for ikke at køre forgæves.
Venlig hilsen Henning Jensen. Tlf.: 2860 2770.
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Fastelavn i Vinten Forsamlingshus
d. 26. februar 2017
Søndag den 26. februar blev der traditionen tro afholdt fastelavn i Vinten Forsamlingshus. Der deltog knap 100 personer, hvoraf 48 var flotte og fantasifuldt
udklædte børn.
Der blev afholdt en afstemning
om den bedste udklædning, og
alle børnene gik catwalk for at de
voksne bedre kunne bestemme
sig, inden der skulle stemmes.
1. plads og vinder var Felix
2. pladsen fik Smilla
3. pladsen fik Alma.
Tillykke til de glade vindere.

Bedst udklædte: Felix, Smilla og Alma

Højdepunktet på dagen var nok, da der skulle slås katten af tønden. Her var
børnene opdelt i forskellige aldersgrupper. I den yngste aldersgruppe kan vi nok
afsløre, at det i varierende grad var forældrenes indsats, som tog livet af tønden. Tønden for de store børn fik nogle gode slag og resultatet viste sig da også
hurtigt for den tøndes vedkommende. En smadret tønde og slik på gulvet til de
heldige. De to andre tønder var mere sejlivede, specielt var tønden for børnene
mellem 4 og 7 år svær at få bugt med, men til sidst måtte den også give op over
for overmagten.
Dagen gik hurtigt og det var dejligt at se det gode fremmøde og alle de glade
børn.
Vi håber på, at vi kan gentage succesen næste år, så reservér allerede nu den
26. februar 2017 til fastelavn i Vinten forsamlingshus.
Venlig hilsen
Bestyrelsen.
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afholder GENERALFORSAMLING
Torsdag d. 20. april 2017 klokken 19.30
i Vinten Forsamlingshus
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassereren aflægger regnskab til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent for det næsteregnskabsår.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Valg af ekstern revisor.
Evt.

Eventuelle forslag i henhold til punkt 5 skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 7 dage forud for generalforsamlingen.
M.v.h.
Bestyrelsen
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Lokale ildsjæle laver nyt motionsløb
Som noget nyt i Lund, er 4 lokale ildsjæle i gang med at lave et lokalt
motionsløb, hvor fokus bliver på den gode naturoplevelse kombineret med
livsbekræftende motion.
”Vi håber at lokalsamfundet, vil støtte op omkring vores projekt, og håbet er,
at i løbet af en årrække at kunne tiltrække nogle af de bedste løbere i Danmark
til lund” udtaler Peter Berg, der er talsmand for en gruppe på 4 ildsjæle, der
alle brænder for den gode løbeoplevelse. ”Vi har i løbet af vintermånederne,
brugt meget af vores tid på at arrangere dette løb, og håber at vi ser rigtig
mange lokale løbere d. 7. Maj.”
Løbet består af 2 ruter; en på 5 km og en på 10 km. Ruterne er planlagt således
at alle kan være med, så uanset om man skal løbe sin første 5 km eller om man
er rutineret løber, er ruterne rigeligt udfordrende.
I tilmeldingsgebyret er der inkluderet væskedepoter ude på ruten og en
”goodiebag” når ruten er gennemført.
”Vi har fået stor opbakning af det lokale erhvervsliv, og kan derfor holde
tilmeldingsgebyret nede på et rimeligt niveau, derudover har vi
lodtrækningspræmier blandt alle de deltagende og præmier til vinderne i hver
kategori” siger Peter Berg. ”vi har en fantastisk natur omkring vores by, og har
med ruten fokuseret på at vise den bedste side af byen”
Håbet er at minimum 100 løbere har lyst til at snøre løbeskoene en smuk maj
dag, og få en god oplevelse. Man kan læse meget mere om løbet på Facebook
under Lund RUN.
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Lamper og brugskunst
Der er på lager
Fratrækkes

30% fra 20.3.-20.4.17
Med venlig hilsen
Svendsens el as

Kørupvej 4, Lund
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SKÆRTORSDAG, D. 13. APRIL, FEJRER
VI MÅLTIDSGUDSTJENESTE
I TAMDRUP KIRKE KL. 17:00

Vi vil fejre skærtorsdag ved at kombinere et måltid i
kirken med gudstjeneste, så vi hører tekster fra
Bibelen og musik, vi synger og beder, imens vi
sidder til bords i kirken.
Alle er velkomne og der er fri entré, men det er
nødvendigt med tilmelding:
TILMELDING KAN SKE SENEST 6. APRIL:
PERSONLIGT I PRÆSTEGÅRDEN/KIRKEN ELLER PÅ
TLF. 7565 4522 ELLER PÅ MAIL: dsi@km.dk

LANGFREDAG, D. 14. APRIL, ER DER
BRUG FOR DIG I KIRKEN
Der er brug for flere forskellige stemmer!
Så mange stemmer som muligt fra sognet skulle gerne lyde ved
gudstjenesten langfredag, d. 14. april kl. 10:30 – og allerhelst med så mange
aldersgrupper som muligt repræsenteret.
Hvis du har lyst at læse en bibeltekst, så ring eller mail til mig: 7565 4522/
dsi@km.dk
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FOREDRAG I NIM KONFIRMANDSTUE
Luther & Lagkage
LUTHER OG SKOLEN – 25. april kl. 19:00 i Nim
Sognegård ved professor på
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Ove Korsgaard

TUREN GÅR TIL JELLING!

Søndag den 7. maj inviterer Tamdrup menighedsråd
på sognetur for Tamdrup-borgere til

Kongernes Jelling

Vi mødes til gudstjeneste i Tamdrup kirke kl. 10:00
I bus kører vi til Jelling, hvor der efter et spændende
foredrag serveres smørrebrød og øl/vand.
En lokal guide viser os kirken og derefter er der
kaffe og kage i Kongernes Jelling og mulighed for at
se nærmere på oplevelsescenteret dér
- og på alt det udendørs!
Tilmelding efter ”først-til-mølle”-princippet til
Karen Bang-Hansen senest d. 20. april:
karen-bang@provstlund.dk eller 28 95 68 39 – skriv
navn og antal

Turen arrangeres for midler fra
”Jens Karl Laursen ARV”
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Pizza-gudstjeneste i maj
Kom og mød Bølle-Bob i Tamdrup kirke igen!
Torsdag d. 18. maj kl. 17:00 i Tamdrup Kirke
Tilmelding er nødvendig senest ugen før, altså torsdag d. 11. maj 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.

28. MAJ ER DER KONFIRMATION I
TAMDRUP – HEJSER DU SÅ FLAGET?
Her bringes traditionen tro navnene på de unge
mennesker, der skal konfirmeres i Tamdrup kirke
søndag d. 28. maj:
Caroline Dybdahl

Alidas Vej 26, 8700 Horsens

Cecilie Lyager Noe

Vintenvej 32A, 8700 Horsens

Elias Olin Andersen

Langgade 33B, 8700 Horsens

Emma Friis Jensen

Anhøj 3, 8700 Horsens

Emma Leth Christiansen

Anhøj 61, 8700 Horsens

Esben Kjær Popperud

Trebjergvej 8, 8762 Flemming

Jake Pontay Bergquist Hansen

Langgade 13, 8700 Horsens

Jonas Strange Geertsen

Gærdet 6, 8700 Horsens

Karen Marie Lomholdt Jespersen

Hegnet 5, 8700 Horsens

Kasper Kjærsgaard Lauritsen

Vintenvej 44, 8700 Horsens

Kathrine Francek Rasmussen

Hegnet 6, 8700 Horsens
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Laura Kingly Friberg

Anhøj 4, 8700 Horsens

Laura Linnebjerg Poulsen

Åstruplundvej 33, 8740 Bræds

Lea Louise Pasgaard Holm

Over Vrøndingvej 47, 8700 Hs.

Linika Fristed Bank

Anhøj 8, 8700 Horsens

Luna Biltoft Hansen

Silkeborgvej 265A 1. th, 8700 Hs.

Lykke Hove Handberg

Pilevej 11, 8700 Horsens

Malthe Nielsen

Svanevænget 8, 8700 Horsens

Marie Linnemann Laursen

Babettes Vej 7, 8700 Horsens

Marie Qvortrup Jensen

Vinten Skovvej 84, 8700 Horsens

Mathias Ulrich Ahrenfeldt Lynge

Silkeborgvej 195, 8700 Horsens

Melanie Frost Bertram

Silkeborgvej 224B, 8700 Horsens

Michaela Marie Sartou Christensen

Langgade 53, 8700 Horsens

Mille Fogh Jakobsen

Enner Byvej 14, 8700 Horsens

Nicoline Ingberg Bech

Højlund 32, 8700 Horsens

Noah Nystrup Jepsen

Rødtjørnen 146, 8700 Horsens

Oliver Alstrup Lind

Hegnet 27, 8700 Horsens

Oliver Damgaard Madsen

Tværgade 2, 8700 Horsens

Philip Funding Sørensen

Ll. Clemens 10, 8740 Brædstrup

Sara Krøyer Jensen

Babettes Vej 18, 8700 Horsens

Sille Møller Andersen

Hegnet 21, 8700 Horsens

Stine Korsgaard Bleiken

Bækvej 21, 8700 Horsens

Thea Peæxson Leth

Bækvej 15, 8700 Horsens

Theis Jonassen

Silkeborgvej 234, 8700 Horsens

Tobias Staack Elbinger Kjærgaard

Vintenvej 17, 8700 Horsens

Vanessa Akosua Hassel Akagah Andersen

Silkeborgvej 227, 8700 Horsens
LANDPOSTEN 25

Gudstjenesteliste for Tamdrup Kirke
fra 26. marts til og med d. 5. juni
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. 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
Torsdag d. 13. april kl. 17:00
Skærtorsdag v/ Dorte Stenberg Isaksen: Måltidsgudstjeneste se omtalen husk tilmelding!
Fredag d. 14. april kl. 10:30
Langfredag v/ Dorte Stenberg Isaksen – liturgisk meditationsgudstjeneste
med lægmandslæsere i alle aldre
Søndag d. 16. april kl. 10:30
Påskedag v/ Dorte Stenberg Isaksen
Mandag d. 17. april kl. 10:30
Anden påskedag v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 23. april kl. 10:30
Første søndag efter påske v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 30. april kl. 9:00
Anden søndag efter påske v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 7. maj kl. 10:00, sognetur til Jelling, se omtalen og husk tilmelding
Tredje søndag efter påske v/ Dorte Stenberg Isaksen
Fredag d. 12. maj kl. 10:30
Store Bededag v/ Dorte Stenberg Isaksen
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Søndag d. 14. maj kl. 10:30
Fjerde søndag efter påske v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 21. maj kl. 9:00
Femte søndag efter påske v/ Peter Lynggaard Uth
Torsdag d. 25. maj ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Kristi Himmelfartsdag i Underup kirke kl. 10:30 v/ Peter Lynggaard Uth
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

Gudstjenester på Tamdrup Plejecenter
Onsdag d. 12. april kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Torsdag d. 11. maj 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 forårshilsner fra
Dorte Stenberg Isaksen
HUSK vores internetadresse: www.tamdrupkirke.dk

LANDPOSTEN 27

28 LANDPOSTEN

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. 12.april, d.11.
maj

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. 3. april, d. 1. maj
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.23. marts, d.20
april, d.18. maj
v/ Centerrådet

Kommende arrangementer:
Marts:
30. Højskoledag med Foredrag ”Hvis suk var luftballoner ”Foredrag om de tyske flygtninge
og den store flygtningelejr ved Gl. Rye.
Pris 100 kr. inkl. 3 stk. smørrebrød øl/vand, en snaps og kaffe og kage kl. 17.00
April:
6. Påskefrokost med dejlig frokostmenu.
Pris 125 øl/vand, en snaps samt kaffe og småkager. Kl. 12.00
Maj:
17. Ud i det blå tur til Himmelbjerget – se opslag på centret for nærmere information
Har du spørgsmål, ideer til nye aktiviteter eller andet så kontakt:
Aktivitetsmedarbejderen på Tlf:76 29 78 03 / 51 72 49 50
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Noget sker i Vrønding

(Den centrale landsby i Horsens Kommune)
”Er de ægte?” En af børnene, der ses på billedet her nedenunder, stillede spørgsmålet under læseprøverne sidste søndag. Hun undersøgte tulipanerne på bordet.
Jo den var god nok. ”Hvad er der ovenpå?” spurgte en anden; hun fik lov til at
undersøge sagen. Jo nysgerrige og interesserede er de unge mennesker.

Det skal en ægte skuespiller jo også være. Børnene herunder øver sig på replikker
igen og igen. Tolv børn, 5 piger og 7 drenge. De er, uden at være castede, deltagere i vores børneteaterprojekt under Tryg landsby-projektet. Stykket, de øver
sig på, kalder vi ”UTRYG LANDSBY”, en dramatisk komedie. Rollerne er designet
til hver enkelt. De er rigtig dygtige allerede nu efter 5 prøvedage, og flere af dem
kan allerede deres rolle.. Der er nemlig en god disciplin under øvelserne, idet,
børnene alle har skrevet under på et dokument, som siger at man skal sige pænt
goddag og farvel og høre efter hvad der bliver sagt!!
Så kære medborgere i Vrønding og Omegn: Glæd jer til premiereaftenen. Datoen
er dog fortsat en hemmelighed !!! Men hold jer orienteret via facebooksiden:
Vrønding Forever
Opførelsen af stykket kommer nok til at foregå i Kulturens Hus i Vrønding: FORSAMLINGSHUSET
For den opmærksomme, der enten bor i Vrønding eller jævnligt kommer forbi
forsamlingshuset, vil man se, at der virkelig sker noget der. Der er kørt biler med
materialer til alt det indvendige og til den nye indgang, som er så fin belagt, at det
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nu er muligt at cykle helt hen til indgangsdøren (også ny). Men meningen er jo
nok, at det fortrinsvis er barnevogne og kørestole, der nu let kan trille op og ind.
Man kan også komme ind og ud af de nye toiletter uden at skulle passe på trin op
og ned. Næ, nu er der ingen undskyldning for ikke at deltage i fællesspisningerne
og alt det andet kulturelle. Selv dem fra Lund med rolatorer skal være velkomne.
(Dem har vi nemlig ikke nogen af i Vrønding)
(Landsby-korrespondenten)
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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
Eksamineret Psykoterapeut David Funding
Engvej 9 Lund,8700 Horsens
Tlf. 2976 3939 David@mentalpower.dk

Vær med til at bevare den lokale historie
– støt Tamdrup Sognearkiv
Bliv medlem af støtteforeningen:
Indbetal 100 kr. på konto 1551 5265651536

Sognearkivets bestyrelse:

		

			

		

			

Svend Sommer, (formand)
Else Egeskov
Hans Friis Jensen
Finn Tygesen
Knud Friis, (kasserer)

Tlf. 75673614 mail.: oda.sommer@dlgtele.dk
Tlf. 61754707
Tlf. 75673243 mail.: hfj@fiberpost.dk
Tlf. 75654152
Tlf. 22858828 mail.: friis803@gmail.com

Sognearkivet er åbent den første onsdag i hver måned. Sommerlukket i juli.
Se opslagstavlen
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Landsstævne i
Ålborg
29. juni – 2. juli 2017
Har du lyst til at deltage i årets idrætsfestival – L 2017?
Der forventes ca. 25000 deltagere til årets Landsstævne i Ålborg hvor der vil
være masser af idræt om dagen og fest og koncerter om aftenen – Kom selv
og oplev den helt specielle landsstævne stemning.
Lund IF deltager med gymnastikholdet ”MK Lund’erne” under ledelse af Laila
Frandsen og Åse Nielsen – Hvis du har lyst til at være med på holdet, så skal du
ind og melde dig på: www.landsstaevne.dgi.dk – husk at melde til under det
rigtige holdnavn. Vores DGI lokalforening er DGI sydøstjylland.
- sidste tilmelding d. 7. april 2017.
Træningen til landsstævnet starter efter påske – onsdag d. 19. april og derefter hver uge frem til landsstævnet.
Hvis du har nogen spørgsmål vedr. Landsstævne træningen og deltagelse i
landsstævnet kan du
kontakte Laila Frandsen, tlf. 28 90 72 87
Du kan finde alle informationer om landsstævnet på: www.dgi.
dk/landsstaevne.

Indmarch fra landstævne i Horsens i 1990
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VRØNDING GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING
Søndre Molgervej 45
8700 Horsens
www.vroending.dk

Børneidræt 2017
på Flemming Efterskole

For børn i alderen 4–10 år, med bl.a. leg, spring
og gymnastik under ledelse af skolens elever og
en lærer.

Det foregår 8 onsdage
fra d. 19. april til og med d. 14. juni
kl. 16.15 - 17.15,
hver gang på Flemming Efterskole
(Skolesvinget 1, 8762 Flemming)

Der vil altid være en repræsentant fra VGIF tilstede.
Tilmelding sker ved at møde op til træning på
efterskolen eller sende sms til 27 12 73 25.

Se også www.vroending.dk
Kontingent for hele forløbet 150,-

Der er mulighed for at prøve en gang uden bindende kontingent
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Vrønding Dyreklinik
Sønder Molgervej 52 • 8700 Horsens • Tlf. 75673220

Mandag, tirsdag og onsdag: 8 – 16
Torsdag:

8 - 19

Fredag:

8 – 15

			

			

Åbningstider:

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
LANDPOSTEN 37

38 LANDPOSTEN

LANDPOSTEN 39

40 LANDPOSTEN

LANDPOSTEN 41

42 LANDPOSTEN

LANDPOSTEN 43

44 LANDPOSTEN

LANDPOSTEN 45

Lund Vandværk
Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling i Lund Vandværk
MANDAG, DEN 3. APRIL 2017 KL. 19.00
På Tamdrup centret.
Dagsorden iflg. vedtægterne.








Valg af dirigent
Beretning om det forløbne år
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for det kommende år fremlægges.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt.
Venlig hilsen

Bestyrelsen.
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OPSLAGSTAVLEN
MARTS

Tor. 30.		 Vrønding Forsamlingshus:
				 Kl. 17.30 Reception og fernisering
				 Kl. 18.00 fællesspisning. Derefter generalforsamling
				 Tamdrupcentret:
				 Kl. 17.00 Højskoledag med foredrag

APRIL

Man. 3.

Lund Vandværk kl. 19.00: Generalforsamling

Ons. 5.		 Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Tor. 6.		 Tamdrupcentret: Påskefrokost kl. 12.00
Tors. 20. Vinten Forsamlingshus kl. 19.30: Generalforsamling
Tir. 25.		 Foredrag i Nim Sognegård kl. 19.00

MAJ

Ons. 3.		 Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Fre. 5.		 Fællesspisning
Lør. 6.		 Golfturnering kl. 10.30 i Horsens Golfklub
Søn. 7.		 Tamdrup Menighedsråd: Tur til Jelling. Se annonce
				 Lund Run kl. 9.45. Se annonce
Tir. 16.		 Husk at aflevere stof til LANDPOSTEN nr. 3.
Ons. 17. Tamdrupcentret: Ud i det blå tur - Himmelbjerget
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