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Nedbrydning, Nybyggeri, Vejprojekter,
Industri, Kommunevalg – o.s.v.
Jo, der er gang i mange ting i Tamdrup Sogn, og vi kan glæde os over at bo i et område,
hvor der er udvikling på de fleste områder.
Når årets sidste Landpost er omdelt, er vi tæt på regions- og kommunevalget, og da
Landposten er et U-politisk borgerblad, skal vi her blot nøjes med at opfordre de stemmeberettigede borgere i sognet til at deltage i valget, og være medbestemmende om at
vi får valgt nogle gode politikere, der vil arbejde for, at den gode udvikling fortsætter i
vort område, og i hele Horsens Kommune.
Nok om det – Vore ihærdige Vejposte har bragt Landpost nr. 6 / 2017 til DIN postkasse,
og der er som sædvanligt en masse gode tilbud om aktiviteter og ydelser fra vore mange
lokale virksomheder og foreninger.
Traditionen tro har vi udskrevet en lille jule-konkurrence inde i bladet – Der er 3 fine
præmier at vinde.
Vi siger tak for mange gode indlæg og foreningsstof i årets løb, og glæder os til at fortsætte arbejdet i 2018 – med 39. årgang af Landposten!
Vi benytter også lejligheden til at ønske alle beboerne i Tamdrup Sogn en rigtig hyggelig
december, og en god Jul.
- de bedste hilsner fra Redaktionen
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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.

LANDPOSTEN

5

FRISØR MØLGÅRD.dk

    din frisør for hele familien

V. Rikke Mølgård

S
 ilkeborgvej 188 A, Lund

42 33 34 71



Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

9 - 16
9 - 20
Lukket
9 - 18
9 - 16
8 - 13

Online booking www.frisørmølgård.dk

SN-Service henvender sig til alle de ganske almindelige computerbrugere der syntes at IT verden er lidt
nørdet.
Har du problemer med din computer, er du velkommen til at kontakte mig på flg. måde og få et uforpligtende
tilbud:
Tlf.: 30 48 94 41
SMS: 30 48 94 41
Mail: support@sn-service.dk
Hjemmeside: sn-service.dk
BEMÆRK: Jeg supporterer IKKE Apple produkter!!!
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Stem Lund i byrådet
Stem personligt på
din lokale kandidat

Jeanette Handberg

21/11
2017

Vær med i debatten og følg min vej mod valget:
FACEBOOK: @jeanette.handberg8700
Mail: j.handberg8700@gmail.com

LANDPOSTEN
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Fra 25.11.-30.12.
Holder butik og pakkeshops åben
Hver lørdag fra
9.30-13.00
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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Julekoncert i Tamdrup kirke med
Ghita Nørby, Michala Petri og Lars Hannibal
- et alternativ til de traditionelle julekoncerter.

Oplev Danmarks store skuespiller Ghita Nørby læse H.C. Andersens fantastiske juleeventyr Grantræet, Den Lille Pige med Svovlstikker og Nattergalen. Michala Petri og
Lars Hannibal har sat musik sammen som undervejs i og omkring eventyrene skaber
laguner til eftertænksomhed. Musikken er af Carl Nielsen og de 2 store barokmestrer
som har skrevet Juleoratoriet og Messias; J.S. Bach og G.F. Händel.
Måske vil Peter`s Jul også være med, sat sammen med julemusik?

Torsdag d. 14. dec. kl. 19.00
Entré 150 kr
Forsalg på ticketmaster.dk til 165 kr fra d. 14/11
Billetter kan også købes ved indgangen enten kontant eller via mobilpay fra kl. 17:00
LANDPOSTEN 9

Julemarked på Vrønding Dyreklinik
Fredag d. 24. november 2017 kl. 11. – 17.
GRATIS mad og drikke i et telt med boder. Her vil der være
supergode tilbud på:
Blomster og juledekorationer ved Jane Mouritsen.
Bod med gaveartikler ved Susanne
Schumann
Louise med knyttede halsbånd.
Tinas bod med bl.a. syltede nisserumper
og andet spændende.
Henriksens frugt med æblemost
Røgede ørreder fra Klaks Mølle
dambrug
Orijen og Acana foder 10 %
Hills og Specifik foder 20 %
Inde på klinikken vil der være en
spændende konkurrence med mange
fine præmier.
Venlig hilsen Sara, Bonnie og
Dorte
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Vælgermøde i Vinten Forsamlingshus
For første gang i mange år har vi i år afholdt et vælgermøde i forsamlingshuset.

9 partier var inviteret og alle var repræsenteret. Ca 70 personer mødte
op og deltog i debatten.

Aftenen startede med at de 9 personer i panelet hver fik 5 minutter
til at præsentere sig og fortælle lidt
om hvad de står for. Derefter en kort
debat i panelet.

Efter en kort pause var det nu tid
til spørgsmål og kommentarer fra
salen.

Mange gode emner blev debatteret, herunder fjernvarme, trafikale forhold, skole/børnehave, ældre mm.
God debat med stor lyst til både at spørge og svare.

Alt i alt en god aften.

Bestyrelsen

Vinten Forsamlingshus
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Hos LC Autoservice tænker
vi ikke på andet end biler

Derfor er vi medlem af værkstedskæden med de højeste
krav til kvalitet, kundeservice og uddannelse
– nemlig Din Bilpartner.
Din bil kommer i gode hænder hos os. Vi har styr på tingene,
og vi er klar over, at det i sidste ende er resultatet,
vi bliver målt på.
Hos Din Bilpartner er vi glade for at se dig,
men kun fordi vi ved, at vi kan være til hjælp.
Vi elsker at lave din bil.

L.C. Autoservice
Silkeborgvej 136 | 8700 Horsens
Tlf: 75 65 44 11 | www.lcautoservice.dk
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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

LANDPOSTEN 13

UNG
MED

ERFARING

Det går rigtig godt i Lund.

DE NÆSTE FIRE ÅR VIL JEG ARBEJDE FOR:

Jeg sidder i byrådet i denne

ò At et nyt byråd holder fast på at investere i flere vugge-

periode, og på de fire år har

stue- og børnehavepladser samt renovere og udbygge

området udviklet sig meget.

Lundskolen.

Udover vi fik byggeriet af den
nye multihal igennem og i
gang, er vi blevet mange flere
borgere herude. Det skal vi
planlægge efter og tage højde
for i årene som kommer.
STEM PERSONLIGT
PÅ BYRÅDSMEDLEM
NIELS PETER BØGBALLE
 nielspeterbøgballe.dk
 /NielsPeterBogballe
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ò Bedre infrastruktur til og fra både Horsens og
motorvejen.
ò En ny kunstgræsbane til Lund, som frigiver tid i hallen,
og som får Lund på niveau med andre lignende byer.
ò En helhedsplan for udviklingen af Lund-området, så vi
sikrer dialog med borgere, foreninger og erhvervsliv
omkring rammerne for fremtidens udvikling.
ò Yderligere bosætning til Lund i form af alsidige boligtyper såsom parcelhus, rækkehus, tryghedsboliger
eller lejeboliger.

UNG
MED

ERFARING

VI ANBEFALER EN STEMME
PÅ NIELS PETER BØGBALLE
Jeg har kendt NP både før og efter han blev valgt til byrådet. Han er
en god repræsentant for Lund, som lytter, og som er nede på jorden.
Jeg kan derfor varmt anbefale at stemme på Niels Peter Bøgballe den
21. november.
SØREN NEDERGAARD DUE, JUNIORKONSULENT, DCT VEJLE
Niels Peter er en dygtig ung mand, som nu efter én periode i byrådet også har opnået vigtig erfaring med det politiske arbejde. Han har
holdningerne og hjertet på rette sted, og jeg kan trygt anbefale en
stemme på Niels Peter til kommunalvalget.
RANDY KJÆRGAARD, UNDERVISER, LEARNMARK BUSINESS
Jeg er opvokset med Niels Peter i det trygge fællesskab i Lund, hvor
vi begge har nydt godt af en god skole og en fantastisk idrætsforening.
De værdier, som vi begge fik i det fællesskab, gennemsyrer stadig Niels
Peters ukuelige arbejde. Han knokler for at skabe optimale rammer for
en god skole, som løfter både de stærke og de udfordrede elever – og at
rammerne skal være til at man i foreningslivet kan udvikle sig og udfolde
sig uanset talent. Derfor vil jeg varmt anbefale en personlig stemme på
Niels Peter den 21. november.
LASSE QUVANG RASMUSSEN, FORBUNDSFORMAND, DSU
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Hjælp søges!!
Som tidligere nævnt her i landposten,
så har vi en del store vedligeholdelses
opgaver vi skal have løst i forsamlingshuset.
Vi skal have nye klinker i forgangen, der skal males overalt, køkkenet
skal have en ordentlig omgang med nye klinker og forhåbentligt noget
nyt inventar. Nye vinduer og renovering af facaden arbejdes der også
på.
Bestyrelsen i forsamlingshuset håber selvfølgeligt på at nogen har lyst
til at svinge en pensel eller banke nogle klinker ned eller hjælpe noget
helt andet, da vi ellers selv står med alle opgaver. Måske ligger nogen
inde med noget materiale der kan bruges, eller måske er der en som
har lyst til at bage en kage til det hårdt arbejdende folk.

Forsamlingshuset er lukket i januar,
så har i nogle timer i overskud,
hører vi meget gerne fra jer.
På forhånd tak
Bestyrelsen

Vinten Forsamlingshus
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Efterårsfest 2017

Det skal på ingen måde være en hemmelighed, at det i år var meget svært at
sælge billetterne til efterårsfesten i forsamlingshuset. Vi var meget i tvivl om
festen skulle aflyses. Heldigvis valgte vi at afholde festen, selvom risikoen for
et meget lille overskud var sandsynligt.
Vi var 78 til en super sjov aften med lækker mad, fælles sang, dans og musik.
Bestyrelsen er rigtig glade for, at vi at vi traf det rigtige valg, og afholdt en rigtig sjov fest med fantastiske mennesker i festhumør.
Vi håber så bare at det rygtes, og vi igen til næste år kan holde et brag af en
fest

Bestyrelsen
Vinten Forsamlingshus
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Julemusikgudstjeneste
i Tamdrup kirke
Søndag d.10. december kl. 10:30
Når vi skriver 2. søndag i advent, kan du møde budskabet fra Bibelen i
selskab med dejlig julemusik. Gudenåkoret medvirker, orgel, cello og
flygel sætter julen på lyd foruden ved fællessangen, hvor vi sammen
synger julen ind.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset.

Julegudstjeneste for de allermindste
Igen i år har vi fået lov at låne aulaen på Lundagerskolen:
Torsdag d. 14. december kl. 10:00 er sognets dagplejebørn og alle sognets
børn under 3 år ifølge med en voksen velkomne til julegudstjeneste rundt
om det store juletræ på Lundagerskolen.

Onsdag d. 31. januar 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.

Glædelig jul – eller bare god jul?
Hvad er forskellen?

Er der forskel på at ønske nogen en glædelig jul frem for en god jul?
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Der er i hvert fald noget med dybden.
En god jul – så handler det typisk om, at det må gå godt:
For forretningsmanden, at det bliver en god julehandel, for dem, der
skal ud at køre, at der bliver et sikkert og godt føre, for dem, der står i
køkkenet, at anden ikke brænder på, for børnene, at de får nogle gode
julegaver, for familierne, at samværet bliver godt – forlæng selv listen!
Men glæden trækker på andre kilder: Når vi ønsker glædelig jul, så
kan det sagtens være på trods af alt det, der ikke går godt! Glædens
kilde er Gud – og den kilde flyder over i julen, fordi Gud valgte at lade
sig føde som et menneskebarn i denne barske verden. Gud valgte at gå
ubeskyttet ind i verden med en kærlighed, der tåler alt! Ønsker at bo i
menneskehjerter, dit og mit hjerte, i glæde og sorg, med eller uden sne
på vejene, med eller uden de rigtige dufte af jul, med eller uden alt det
gods og guld, vi har pakket julen ind i!
Derfor har det givet mening for mennesker under de vanskeligste vilkår
og i de barskeste sammenhænge at ønske hinanden glædelig jul!
Derfor giver det forhåbentligt også for os i det høje, rige Nord i 2017
mening at ønske hinanden: Glædelig Jul!

Gudstjenesteliste for Tamdrup Kirke
fra d. 26. november til og med d. 2. februar

Søndag d. 26. november kl. 10:30
Sidste søndag i kirkeåret v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 3. december kl. 10:30
Første søndag i advent v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 10. december kl. 10:30 - kirkekaffe
Julemusikgudstjeneste, hvor Gudenåkoret medvirker – se omtalen
Anden søndag i advent v/ Dorte Stenberg Isaksen
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Søndag d. 17. december - ingen gudstjeneste i Tamdrup, men
Tredje søndag i advent i Føvling kirke kl. 9:00; i Nim kirke kl. 10:30 og
Luciaoptog i Underup kirke kl. 19:00 – alle v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 24. december kl. 13:30 og kl. 15:30
Juleaften v/Dorte Stenberg Isaksen
Mandag d. 25. december kl. 10:30
Juledag v/Peter Lynggaard Uth
Tirsdag d. 26. december – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Anden juledag i Underup kirke kl. 10:30 v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 31. december kl. 10:30 - ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Julesøndag i Føvling kirke kl. 10:30 v/ Peter Lynggaard Uth
Nytårsaftensdag i Nim kirke kl. 15:00 v/ Peter Lynggaard Uth
Mandag d. 1. januar kl. 14:00 - kirkekaffe
Nytårsdag v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 7. januar kl. 10:30
Første søndag efter Hellig tre konger v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 14. januar – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Anden søndag efter Hellig tre konger kl. 10:30 i Underup v/ Peter Lynggaard
Uth og kl. 17:00: Børnegudstjeneste i Nim v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 21. januar kl. 10:30
Sidste søndag efter Hellig tre konger v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 28. januar kl. 10:30
Septuagesima v/ Dorte Stenberg Isaksen
Onsdag d. 31. januar kl. 17:00
Kyndelmisse v/ Dorte Stenberg Isaksen – se omtalen
Søndag d. 4. februar kl. 10:30
Seksagesima v/ Dorte Stenberg Isaksen

Søndag d. 11. februar kl. 10:30
Fastelavn v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 18. februar – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Første søndag i fasten i Nim kirke kl. 10:30 v/ Peter Lynggaard Uth
og i Underup kirke kl. 19:00 v/ Peter Lynggaard Uth
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Søndag d. 25. februar kl. 10:30
Anden søndag i fasten v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 4. marts kl. 10:30
Tredje søndag i fasten v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 11. marts kl. 10:30
Midfaste v/ Dorte Stenberg Isaksen

Gudstjenester på Tamdrup Plejecenter
Onsdag d. 29. november kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Søndag d. 24. december kl. 11:00
Gudstjeneste uden altergang
Torsdag d. 25. januar kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Torsdag d. 8. marts kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Kirkekaffe kl. 14:30 og gudstjeneste kl. 15:00. Alle er velkomne!
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.
Sognepræsten træffes på tlf. 7565 4522 og på mail: dsi@km.dk
Kærlige adventshilsener fra
Dorte Stenberg Isaksen
HUSK vores internetadresse: www.tamdrupkirke.dk
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Nyt fra Vrønding

(Den Centrale Landsby i kommunen)
Hvert eneste år i oktober hører man, eller siger selv:
“Næ det er nu for tidligt at juleriet allerede er startet i år”
Men sådan er det nu hvert år og alligevel kommer det bag på os og viser at
tiden spæner af sted. Vi skal jo nå både det ene og det andet - både på det
personlige plan, med familie og arbejde. For mange drejer det sig også om at
lave noget for det lidt større fællesskab, det fællesskab, som man her godt
kunne kalde Vrønding.
Sidste år, 2016, blev Vrønding jo som bekendt tildelt 100.000 kr. og valgt til
Tryg landsby. Det har ført meget med sig således at vi i dag kan se resultaterne
rundt omkring i byen- lige fra blomsterkummerne og flag ved indfaldsvejene
til det renoverede forsamlingshus, trækfærge og “ bro” ved gadekæret. Endvidere bevilgede landsbyrådet et flot shelter til sportspladsen. Men det allervigtigste i denne proces er, at kendskabet beboerne imellem er blevet rigtig
godt, dialoger på kryds og tværs skaber positive rammer om nye projekter,
eksempelvis yderligere renovering af forsamlingshuset.
Jo, der er blevet kæmpet for, at vores lille landsby ser godt ud, er rar at være
i og fortsat vil være tiltrækkende for nye familier at bosætte sig her. Dejligt at
se, at flere familier har købt huse her netop i år.. På det kulturelle plan (kultur
er her i bredeste forstand) fik vi også midler til at lave børneteater. Det førte
det med sig, at vi voksne, der styrede projektet, fik lært en masse rare børn at
kende. Hold da op, sikke nogle ressourcer vi har i børnene her i byen. Det gør
vi måske engang igen!
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elig kommer julen og det nye år 2018 uanset om vi synes det går langsomt eller hurtigt.
e har byen allerede fået den nye asfaltbelægning i dele
- nøj hvor kan vi nu køre stærkt
el altså og heller ikke mere end
(NISSE-korrespondenten)
.
ønding vil vi nemlig gerne
er også være sikker og Tryg
.

orrespondenten)
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Vrønding Dyreklinik
Sønder Molgervej 52 • 8700 Horsens • Tlf. 75673220

Mandag, tirsdag og onsdag: 8 – 16
Torsdag:

			

Åbningstider:

			

Fredag:

8 - 19
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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Hanne Hussmann, tlf. 40346551
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Det sker på Tamdrup Centret
Mandag

Tirsdag

Åben datastue
9.00–11.00

Onsdag

Træ værksted
9.30–12.00
Krolf / Dart
10.00–12.00

Petanque
10.00–12.00

Madlavning for
mænd
10.00–14.00
(Ulige uger)

Gudstjeneste
29. nov. kl. 14.30
24. dec. kl. 11
25. jan. Kl. 14.30

Stole-gymnastik
10.00–11.00

Kortspil
13.00–17.00

Stavgang
13.00

Fredag

Gymnastik
9.00–10.00

Træ værksted
9.30–12.00
Lerhold
10.00–12.00

Torsdag

Krolf / Dart
10.00–12.00
Linedance
11.30-12.30

Strikkecafé
12.30–15.30

Bobspil
Opstart 8/1 kl. 14
Bankospil
kl.19.00
d. 4. december
d. 8. januar
v/ Centerrådet

Sangaftener
kl. 19.00
d. 14. og 28. nov.
d. 12. dec.
d. 9. og 23. jan.

Bankospil
kl.14.30.
d. 23. november,
d. 18. januar,
v/ Centerrådet

Kommende arrangementer:
November:
D. 19. kl. 14.30 Søndagscafé med Nørrevangs
Mandskor. Pris 40 kr. inkl. kaffe og kage.
December:
D. 10. kl. 14.30 Søndagscafé med julebanko og sang.
Pris 40 kr. inkl. kaffe og kage.

Januar:
D. 4. kl. 14.30 Nytårskur: Vi mødes til et glas champagne og et stykke kransekage.
Villy Nielsen holder en nytårstale.
Har du spørgsmål, ideer til nye aktiviteter eller andet så kontakt:
Aktivitetsmedarbejder Jette Bjerre på tlf. 51 72 49 50
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Landpostens julekonkurrence 2017

Vi gentager igen i år vores julekonkurrence, og udlodder 3
fine æsker chokolader blandt de læsere, som kan finde 10
mangler på tegningen på højre side i forhold til venstre side.
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Navn, adresse, telefonnummer:

Find 10 fejl

Sæt tydelig ring om de 10 fejl, skriv navn, adresse og telefonnummer
på, og aflever siden på Kørupvej 6, Lund – eller scan og send den til
Landpost.jh@gmail.com – senest mandag d. 11. 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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LC Bilvask

I finder os på
Silkeborgvej 136

Besøg os på www.lcbilvask.dk
og opret dig som kunde allerede i dag,
eller betal med Dankort i vaskehallen.
Åbningstider: 07-22
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OPSLAGSTAVLEN
NOVEMBER
Tor. 23.		 Tamdrupcentret kl. 14.30: Bankospil
Fre. 24. Vrønding Dyreklinik: Julemarked kl. 11-17
Ons. 29. Gudstjeneste på Tamdrupcentret kl. 15

DECEMBER
Man. 4.
Ons. 6.		
Søn. 10.
Tor. 14.		
				
Søn. 24.

Tamdrupcentret kl. 19: Bankospil
Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Søndagscafé på Tamdrupcentret kl. 14.30
Tamdrup Kirke kl. 19: Julekoncert
Tamdrup Pensionistklub kl. 14: Julehygge
Julegudstjeneste på Tamdrupcentret kl. 11

						

Godt nytår!

JANUAR
Ons. 3.		
Tor. 4.		
Tir. 9.			
Tor. 11.		

Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Tamdrupcentret kl. 14.30: Nytårskur
Husk at aflevere stof til LANDPOSTEN
Tamdrup pensionistklub kl. 14: Foredrag
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