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December hilsen
Landpostens redaktion vil gerne ønske alle i Tamdrup Sogn
en rigtig hyggelig december, og endvidere en glædelig Jul,
og et festligt nytår, når den tid kommer.

Tak for støtte og udvist interesse i 2016, og tak til Vejpostene for
deres ihærdige indsats med at levere Landposten i vore postkasser

Vi ses igen midt i januar 2017

De bedste vinterhilsner fra Landpostens redaktion

Godt nyt om Lund Multihus
Udvalget omkring etablering af Lund Multihus har hen over sommeren arbejdet videre på projektet og har bl.a. været igennem projektet ”Kloge m2”
arrangeret af Horsens Kommune. Dette for at opfylde og udfylde målet om at
byggeriet skal kunne bruges af flest mulige borgere, på færrest mulige m2, og
udnyttet så mange timer så muligt, både over døgnet og over alle ugens dage.
Huset er blevet skåret til og finpudset, så det ligger inden for en økonomisk
overkommelig ramme og stadig rummer både multisal og samlingslokaler.
Projektet samtænker også de ønsker og behov skoler, dagtilbud og ungdomsskolen har behov for. Udvalget er desuden i god dialog med initiativgruppen i
Østbirk, og der er etableret et fornuftigt samarbejde om begge projekter.
Projektet skal i jorden i 2017, så Lunds borgere kan godt begynde at glæde sig.
For at få projektet realiseret skal der penge til, så ud over de afsatte 10 millioner fra Horsens kommune, bliver der snarest igangsat en lokal indsamling
via en støtteforening for Lund Multihus, hvor borgere, virksomheder og andre
kan bidrage med penge til projektet.

Hold øje med Lund Multihus’s Facebook side

Ved Brugsen i Lund;





Fredag d. 9. og 16. December fra 15-18
Lørdag d. 17. December fra 12-16
Søndag d. 11. og 18. December fra 12-16
Onsdag, torsdag og fredag d. 21.-23. December fra 14-16
Juletræsproducent
John Søe
Østre Molgervej 15, 8700 Horsens

Tlf.: 40551489
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LUND BLOMSTRER - endnu mere!
Jeg er i butikken
fra den 21. - 26. dec.
og nytårsdagene
den 30. - 31. dec.

På Leddet nr. 23 i Lund, kan du
• ﬁnde inspiration i den hyggelige julestue
• bestille særlige jule- og adventsdekorationer
efter aftale

Åbningstider
Torsdag kl. 13-18, fredag kl. 12-17
Lørdag kl. 10-14

• bestille en ﬂot julebuket / vi bringer også ud
• bestille alt til begravelsen; bårebuket, kranse og
kistepynt

Se julens og nytårets åbningstider
i butikken og på de grønne skilte i byen.

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 :-)
LANDPOSTEN
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Aktiviteter i Vrønding
(Den centrale landsby i Horsens Kommune)
Så er efteråret også nået helt til Vrønding. Vi ser mindre og mindre dagslys.
Dagen er kun knap 8 timer. Men det forhindrer os ikke i kun at lave indendørsaktiviteter. Der er gang i diverse bebudede aktiviteter i Vrønding.

Oktoberfest...hvad er det? Det

gav Anders Troelsen et bud på i
sit indlæg inden fællesspisningen.
Han har nemlig selv oplevet det!
Nøgleordene er kæmpe krus med
øl og barmfagre damer. Øllet var
importeret fra ophavslandet Tyskland nærmere betegnet München.
Jeg var desværre nødt til at sende
afbud, men fra velorienteret kilde ved jeg, at øllet smagte GODT.
Dertil blev der serveret wienersnitzel med godt tilbehør. Om der
var barmfagre damer? Jeg spurgte,
men kunne ikke blive klog på svaret! Så jeg MÅ med til næste år for
både at se efter… nå ja, så få lidt øl
og mad tilligemed.
Er par dage senere, lørdag d. 29. okt. var det Æbledag.
På sportspladsen var der kl. 10, linet op med pressemaskiner, æbler i lange baner, tomme flasker. Nogen havde medbragt æbler fra egen have, andre havde
været på ”rov” i forældres haver, og så havde Jette fra Henriksens Frugt for en
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sikkerheds skyld lige medbragt et par kasser lækre æbler fra deres plantage.
Deres udsendte kom lige forbi, da der var godt gang i produktionen. Der blev
på én gang skåret æbler i mindre stykker, kvast i den store hakker, presset saft
af denne masse til der kun var pulp tilbage. Til sidst blev den rene lækre saft
hældt på rene flasker. En produktion, hvor alle kunne være med – og hvor det
er sjovt at se, hvilken iver, især de mindste lagde for dagen.

Søndag d. 6. nov.

Så skulle ”Heidi”, den lille trækfærge i gadekæret på land. Mange børn (og voksne) har
i sommerens løb haft stor fornøjelse af den.
Samtidig var det igen tid til en gang ”soignering” af området, idet der nu kommer en lille
bro ud i vandet. Det bliver atter et godt tiltag.

Mortensaften d. 10. nov.

Nok en gang et tilløbsstykke i Vrønding Forsamlingshus. Atter veltillavet and med det
hele: 5 kokkehuer – og rigeligt til alle.
(Landsby-korrespondenten)
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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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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

LANDPOSTEN 11

Medhjælpere søges til Tamdrup
Sognearkiv
Tamdrup Sognearkiv indsamler, registrerer og opbevarer
materiale om sognet, så man også i fremtiden kan få et indblik
i, hvordan livet har været.

Men

- vi er ikke så unge, som vi har været. Derfor søger vi

medhjælpere, der kan tænke sig at være med i et samarbejde
om at få arkivet til at fungere.
Interesserede kan få nærmere oplysninger hos:
Svend Sommer tlf. 75673614
Knud Friis tlf. 22858828
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Vi inviterer til Åbent Hus i
Den Centrale Dagpleje’s Legestue
i Lund følgende torsdage:
d. 5/1 + 2/2 + 2/3 + 6/4 + 4/5 2017
Adresse: Silkeborgvej 177 i Lund
Dagplejerne i Lund holder åbent hus for forældre på barsel, samt tilflyttere
til Lund, den 1. torsdag i hver måned fra kl 10.00 til kl. 11.00 med start d.
05.01.2017. Vi vil gerne invitere jer ind og se legestuen og vise jer vore dejlige lokaler. I vil kunne deltage i de aktiviteter vi laver med børnene og spørge
ind til vores dagligdag, samt se hvem vi er.
Dagplejen i Lund er en afdeling af Den Centrale Dagpleje Horsens. Vi er et
team på 10 dagplejere, 1 gæstedagplejer, samt 2 tilknyttede pædagoger. Vi
arbejder med Horsens Kommunes Målsætning:
Læring, Trivsel og Personlig Mestring i forhold til børnene.
Læreplaner er en naturlig del af vores hverdag og vi deltager i Sprogprojektet
“Vi lærer sprog i Dagplejen og Vuggestuen” og i løbet af efteråret bliver vi
sideløbende koblet på et naturprojekt.
I dagligdagen arbejder vi i hjemmet med 4 faste børn og 1 gang om ugen går
vi i heldagslegestue.
Vi ser frem til at hilse på jer
Med venlig hilsen
Dagplejerne i Lund
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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
29/11 kl. 14.30

Bankospil
d. 5/12 og
2/1-2017
kl. 19.00
v/ Center rådet

Sangaftener
(lige uger)
kl. 19.00

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

Bankospil
Tidspunkter
kommer senere.
v/ Center rådet

Kommende arrangementer:
November:
26. Julemarked med tombola kl. 10.00-12.00
December:
11. Søndagscafe med julehygge.
Pris 40 kr. inkl. Kaffe og kage. kl. 14.30
24. Julegudstjeneste kl. 10.30
Januar:
5. Nytårstaffel; tidspunkt kommer senere – se opslag
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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Black Friday d. 25.11
Masser af gode tilbud
Åbent til 20.00
Vi ønsker alle vore kunder og forretningsforbindelser
en rigtig glædelig jul og et godt nytår

Med venlig hilsen

Svendsens el as, Lund Postshop & GLS
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Tanker ved advent – kirkeårets begyndelse

Adventstid er forventnings tid. Advent kommer fra latin og betyder
”komme”. Og den, der kommer, er naturligvis Jesus fra Nazaret.
Adventstiden er forberedelsestid til julen, hvilket også afspejler sig i
adventssalmerne om Guds løfter til mennesker om den kommende frelser.
Men adventstiden markerer også forventningen om Jesu genkomst.
Adventstid er først og fremmest forventningens tid. Vi kender alle til at vente
på noget, - at forvente noget. Børn især glæder sig til jul, - og det gør voksne
vel også. Børnene kan næsten ikke vente. Deres øjne lyser, når de åbner en
låge i julekalenderen eller en pakke på pakkekalenderen – det er
forventningens glæde, der stråler ud af dem.
Advent er forberedelse til julen. 1. søndag i advent den 27. november 2016
begynder det nye kirkeår, og vi tænder det første lys i adventskransen. I
gamle dage fastede man i adventstiden, som en åndelig forberedelse på
fejringen af Jesu fødsel. Adventstidens lilla farve symboliserer da også bod,
eftertænksomhed og faste. Man mente, at det var godt at lide afsavn, så
man bedre kunne opleve den store sande glæde, som julen bragte.
Hvem tænker mon på det i dag, her hos os? Hvor den ene julefrokost afløser
den næste, så vi i vores overflodssamfund er over mætte, inden vi når jul. Og
nogle børn får så mange og så dyre pakker i julekalenderen, at de måske ikke
rigtig værdsætter de gaver, de så endelig får til jul. Men mindre kan også gøre
det! Min erfaring er, at de fleste børn værdsætter tid sammen med de
voksne mere end de dyre gaver. Tid, hvor man er sammen og laver ting,
spiller spil eller hører en god historie.
Glædelig advents - og forventnings tid
Kirsten Ditlevsen, konstitueret sognepræst

Jul og musik i Tamdrup kirke
Søndag d. 11. december kl. 10:30

Når vi skriver 3. søndag i advent, kan du møde budskabet fra Bibelen i
vekselvirkning med korsang ved Gudenå Folkekor, fællessang og musik
for hhv. orgel, cello og flygel.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset.
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Babysalmesang fra januar 2017

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. Der er plads til 12. Tilmelding senest d. 10.januar 2017 på
e-mail: charlotte@tinytone.dk
eller Tlf. 5193 8548.
Med venlig hilsen
Charlotte Matthiesen

Gudstjenesteliste for Tamdrup Kirke

fra d. 27. november 2016 til og med d. 19. februar 2017
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
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Søndag d. 11. december kl. 10:30 - kirkekaffe
Tredje søndag i advent – julemusikgudstjeneste v/ Kirsten Ditlevsen
Søndag d. 18. december – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men: Fjerde
søndag i advent i Nim kirke kl. 10:30 og i Underup kirke kl. 19:00 v/ Peter
Lynggaard Uth
Lørdag d. 24. december kl. 14:30 og kl. 16:00
Juleaften v/ Kirsten Ditlevsen
Søndag d. 25. december kl. 10:30
Juledag v/ Kirsten Ditlevsen
Mandag d. 26. december – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Anden juledag i Underup kirke kl. 9:00 og i Føvling kirke kl. 10:30 v/ Peter
Lynggaard Uth
Søndag d. 1. januar 2017 kl. 14:00 - kirkekaffe
Nytårsdag v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 8. januar kl. 9:30
Første søndag efter Hellig tre konger v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 15. januar kl. 10:30
Anden søndag efter Hellig tre konger v/ Peter Lynggaard Uth
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 Underup kirke kl. 9:00 og i Føvling kirke kl. 10:30 v/
Peter Lynggaard Uth
Onsdag d. 1. februar kl. 17:00
Kyndelmisse v/ Dorte Stenberg Isaksen – mere herom senere
Søndag d. 5. februar kl. 10:30
Sidste søndag efter Hellig tre konger v/ Dorte Stenberg Isaksen
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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

Gudstjenester på Tamdrup Plejecenter
Tirsdag d. 29. november kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Lørdag d. 24. december kl. 11:00
Gudstjeneste uden altergang
Torsdag d. 26. januar kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Torsdag d. 2. marts kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Hver gang, bortset fra d. 24. december, drikker vi traditionen tro 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.

HUSK vores internetadresse: www.tamdrupkirke.dk

Husk: Julekoncert torsdag d. 15. december kl. 19.30 i Tamdrup kirke med
Midtjysk Pigekor, se venligst omtale på midtersiderne fra forrige Landpost.
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Spejderne er på vej!
Vi hjælper dig af med dit brugte juletræ!
Som en service til
borgerne i Lund, Vinten
og Provstlund tilbyder vi
at hjælpe dig af med dit
gamle juletræ. Det
eneste du skal gøre er,
at "pynte" det med
mindst 35 kr. (gerne
mere) og lægge det ud til
vejen lørdag den 7.
januar 2017 inden kl. 10.

FAKTABOKS:
Hvor:
Inden for byskiltene
i Lund, Vinten og
Provstlund.
Hvornår:

Lørdag d. 7/1-17
fra kl. 10

Pris:

35 kr.

Kontakt:

Skulle vi overse et
træ, så kontakt os
på 23 30 24 32

Hvis du bor uden for
byskiltene, men alligevel
gerne vil støtte vores
arbejde, er du velkommen til at aflevere dit træ (og mindst 35
kr.) ved vores spejderhus, Silkeborgvej 285, om formiddagen
den 7. januar 2017.
Stor spejderhilsen fra
KFUM-Spejderne,
Lund Gruppe
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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
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Info fra Lund Vandværk
Lund Vandværk har hidtil opkrævet á conto forbrug i 4 rater. For at spare
omkostninger vil vi fremover opkræve i 2 rater, første gang den 20.2. 2017
for perioden 1.1. 2017 – 30.6. 2017.
Vi har indgået aftale med Kamstrup om levering af intelligente vandmålere
samt automatisk fjernaflæsning.
Vandmålerne skal installeres hos alle husstande med opstart i 4. kvartal 2016
og forventes afsluttet i 3. kvartal 2017. Lund-Kørup VVS vil stå for alt det
praktiske med kontakt til hver enkelt forbruger.
Når alle vandmålere og den automatiske fjernaflæsning er implementeret i
løbet af 2017, bliver målerne aflæst en gang i døgnet – året rundt – dette
sikrer at fejl og lækager opdages tidligt og dermed mindre vandspild hos
forbrugerne.
Vi er glade for, at flere og flere forbrugere henter info på vores hjemmeside
og at rigtigt mange nu sender ejerskifte data ind!
Lund Vandværk – www.lundvand.dk – formand Villy Truelsen 5120 1211

Landpostens Julekonkurrence 2016
Vi gentager igen i år vores julekonkurrence, og udlodder 3 fine præmier
blandt de læsere, som kan finde:

10 mangler på den nederste tegning, i forhold til den øverste.
Sæt ring om de steder hvor der er mangler, skriv jeres navn, adresse og telefonnummer på, og aflever siden på Kørupvej 6, Lund – eller scan den og
send den til Landpost.jh@gmail.com – senest mandag den 12. december,
så trækker vi lod blandt de rigtige besvarelser, og de heldige får præmien
inden jul.

Rigtig god fornøjelse 
Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår
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FIND 10 FEJL:

Navn, adresse og telefonnummer:
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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
NOVEMBER

Man. 21. Vrønding Forsamlingshus kl. 19: The Beatles
Lør. 26.		 Tamdrupcentret kl. 10-12: Julemarked
Tir. 29.		 Gudstjeneste på Tamdrupcentret kl. 15

DECEMBER

Ons. 7.		 Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Tor. 8			 Tamdrup Pensionistklub kl. 14: Julehygge
Søn. 11. Tamdrup Kirke kl. 10.30: Julemusikgudstjeneste
				 Tamdrupcentret kl. 14.30: Søndagscafe/Julehygge
Tor. 15.		 Tamdrup Kirke kl. 19.30: Julekoncert m. Midtjysk Pigekor
Lør. 24.		 Tamdrupcentret kl. 10.30: Julegudstjeneste

JANUAR 2017

Godt nytår!

Tir. 3.			 HUSK- aflevering til LANDPOSTEN
Ons. 4.		 Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Tor. 5.		 Åbent hus i dagplejens legestue kl. 10-11
				 Tamdrupcentret: Nytårstaffel
Tor. 12.		 Tamdrup Pensionistklub kl. 14: Den første kærlighed
Tor. 19.		 Babysalmesang i præstegården kl. 11
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