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Det er stadig sommer -- men allerede nu, er det tid til at tænke på aktiviteter i efteråret og vinteren – og i
dette nummer begynder de mange programmer at dukke op – Brug de lokale tilbud !
Der er også mange andre muligheder for aktivitet og underholdning – se de mange
muligheder i dette nummer af Landposten, og støt op om de lokale initiativer. /JH

På grund af ferielukning hos bogtrykkeren, udkommer Landpost nr. 4 et par dage
senere end annonceret – Vi håber ikke at det har generet vore læsere 
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Nyt fra Lund Børnehus.
Håndværkerne har forladt bygningen, og glade børnehavebørn og
personale har indtaget det flotte nye hus. Vores nye hus står ”næsten”
færdig, der mangler kun lige lidt småting. Vi har fået et rigtig
spændende hus. Et hus der udover at skabe rum til leg og læring, også
tilføjer gode kroge og læ på legepladsen. Udelivet er i den grad tænkt
ind i byggeriet. Området rundt om huset er stadig afskærmet, da der er
sået græs og etableret grønne bede, som skal have mulighed for at
vokse op, inden det tages i brug.
Lige pt. arbejdes der på højtryk, med at gøre klar til 30 nye
vuggestuebørn der i løbet af august måned, starter i Lund Børnehus.
Der bliver hamret og banket, og både håndværkere og personalet har
travlt med få lokalerne gjort indflytningsklar.
Aktivitetsudvalget havde søndag d. 26. juni arrangeret et brag af en
sommerfest for børn og forældre. Børn og forældre (i alt 220) havde en
fantastisk dag, i selskab med ”Kuffertcirkus”, som endnu engang
underholdte med sjove og ”farlige” cirkusnumre. Efterfølgende fik børn
og forældre mulighed for selv at udøve cirkusakrobatik af forskellig art.
Der blev flittigt øvet i at gå på line, balancere med en tallerken på en
pind, cykle på en ethjulet cykel, gå på stylter og meget mere. Endnu en
fantastisk dag, hvor vejret og det gode humør var med os.
Rigtig god sommer fra os alle i Lund Børnehus.
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Tamdrup PensionistKlub
50 års jubilæum
Torsdag d. 18. august kl. 10.00 i præstegården
Der er dækket op i konfirmandstuen til kaffe/te med rundstykker
Alle er velkomne
Se i øvrigt det nye program, der kan afhentes i præstegården
og på Tamdrup Centret
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Opråb / Vinten Forsamlingshus
Kære beboere i Lund, Vinten og omegn
Vi som er i bestyrelsen i Vinten Forsamlingshus står over
for nogle store beslutninger om forsamlingshusets fremtid. Udlejningen er faldende,
dermed falder indtægten også. Huset bliver ældre og kræver mere vedligehold, og
flere ting trænger til udskiftning. Som det ser ud nu er der ikke penge til at få ordnet de
nødvendige ting. Så spørgsmålet er hvad vi vil med Forsamlingshuset. Vil vi med tårer
i øjnene dreje nøglen og lukke og slukke, eller vil vi med jeres hjælp forsøge at holde
hjulene i gang !!
Vi har jo forhåbentligt et stort og flot Multihus på vej i Lund. Men ingen ved endnu om
der kommer lokaler her som kan afløse forsamlingshuset. Vælger vi at lukke forsamlingshuset og der ikke bliver lokaler til dette i det nye Multihus, ja så står vi pludseligt
uden festlokaler som alle kan få adgang til i byen. Det vil være rigtigt trist for byen.
Så nu må i ud af busken og tilkendegive jeres holdning. Betyder forsamlingshuset noget for jer ?? Har vi behov for et samlingssted ?? Er i villige til at give en hånd med for
at holde huset i en sådan stand at vi kan være bekendt at leje det ud ??
For at få svar på disse spørgsmål og høre jeres mening vil vi gerne indkalde til et
borgermøde d. 24. aug kl 19.00 i Forsamlingshuset.
Det er nu i skal møde op og tilkendegive jeres mening inden det er for sent. Vi håber
på stor opbakning og fremmøde, ellers ser det sort ud for vores kære Forsamlingshus.
Bestyrelsen
Vinten Forsamlingshus

LANDPOSTEN

7

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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Den digitale Landposten
Vi får indimellem kommentarer om, og opfordringer til at gøre Landposten
digital, så bladet kun udgives på en hjemmeside eller på anden måde digital.
Det findes faktisk allerede, for de der har lyst til at læse Landposten på deres
iPad eller telefon – brug www.Lund-Vinten.dk og vælg Landposten øverst, og
derefter undermenuen Tidligere numre – så er der mulighed for at hente det
nummer du ønsker.
Så længe vi har vore hjælpsomme Vejposte til at sørge for omdeling i de
forskellige områder, fortsætter vi med den trykte udgave af Landposten, da
dette er et ønske fra hovedparten af vore læsere 
Og takket være denne store indsats fra 25 medborgere i Tamdrup Sogn,
balancerer Landpostens økonomi også udmærket – så Stor tak til dem !
Fortsat god sommer / JH
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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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LUND MULTIHUS
Lige nu holder Lund Multihus udvalg en velfortjent sommerferie, men om
kort tid går det løs igen.
Vi har flere møder i kalenderen, bl.a. med Lund IF, HI Videnscenter, Horsens Kommune og borgmesteren.
De sidste ting i vores prospekt skal på plads, og så skal der sendes ansøgninger ind til de store fonde.
I løbet af efteråret vil vi forhåbentlig have så meget overblik over vores
økonomi, at vi vil kunne få lavet nogle realistiske streger for hvordan
Multihuset kommer til at se ud. Vi håber at få spaden i jorden i det sene
forår 2017.
Følg med på Facebook, for løbende informationer
Tilmeld nyhedsbrev:

Lund Multihus

Med venlig hilsen
Multihus udvalget
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Du kan kontakte os på:
lundmultihus@gmail.com

Uge 32
Udsalgsslutspurt
Gode tilbud
Med venlig hilsen
Svendsens el as

Kørupvej 4, Lund
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Gymnastiksæson 2016/2017
Hold
M/K holdet
Zumba
Step / Bodytoning / Styrke
Yoga
Store spring 4.- 7. kl.
Lille Spring 1.- 3. kl.
Store Rytme 4.- ? kl.
Lille Rytme 1.- 3. kl.
Dans og bevægelse 5 – 6 år
Tons og Tummel 5 – 6 år
Puslinge 3 – 4 år
Puslinge 3 – 4 år
Forældre/barn hold 1 – 2 år
Forældre/barn hold 1 – 2 år

Instruktør
Laila Rosenvinge Frandsen
Trine Højsgaard Hansen / Linn Særsten
Instruktør mangler
Nina Larsen
Instruktør mangler
Kamilla Nielsen / Ina Andersen / Annemarie Popperud
Nanna Frydensbjerg / Rikke Dybdal
Charlotte Allentoft-Andersen / Sara
Stouby Pedersen
Instruktør mangler
Instruktør mangler
Lena Hussmann / Christiane Pedersen
Lea Sinding / Instruktør mangler
Julie Jensen / Karina Dalegaard
Maria Pedersen / Pia Tranegaard

Vi mangler fortsat instruktør til enkelte hold og uden instruktør bliver der desVi mangler
instruktør
til enkelte
holddu
og går
udenrundt
instruktør
bliver
desværre ikke ioprettet
hold, så
værre
ikkefortsat
oprettet
hold,
så hvis
med
ender”instruktør
maven”
hvis
du
går
rundt
med
en
”instruktør
i
maven”
hører
vi
rigtig
gerne
fra
dig.
Alle
instruktører
bliver
tilbudt a
hører vi rigtig gerne fra dig. Alle instruktører bliver tilbudt at komme på rekomme på relevant kursus. Kontakt Lea Sinding – 25 41 72 05 – hvis du har lyst til at være instruktør eller
levant kursus. Kontakt Lea Sinding – 25 41 72 05 – hvis du har lyst til at være
hjælpeinstruktør.
instruktør eller hjælpeinstruktør.
Information om
træningstidspunkter
bliver offentliggjort
senest 15. aug. senest 15. aug.
Information
om
træningstidspunkter
bliver offentliggjort
Der
bliver
åbent
for
tilmelding
via
Conventus
på www.lundif.dk
Der bliver åbent for tilmelding via Conventus på www.lundif.dk tirsdag d. 23. aug. Kl. 18.00
tirsdag d. 23. aug. Kl. 18.00
Sæson
start
er
i
uge
36
(starter
mandagmandag
d. 5. september)
Sæsonstart er i uge 36 (starter
d. 5. september)
ViViglæder
os
til
en
fantastisk
gymnastiksæson
glæder os til en fantastisk gymnastiksæson 2016/2017 2016/2017
Kolbøtter og krumspring
Gymnastikudvalget

Kolbøtter og krumspring
Gymnastikudvalget

Lund IF Logo
Har du det Henriette ??
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Kom til fællesspisning
- Spis alle de tarteletter, du har lyst til!
Som optakt til menighedsrådsvalget i efteråret vil vi gerne invitere til
fællesspisning onsdag d. 24. august kl. 18.00 i Præstegården.
Her vil vi fortælle om, hvad Menighedsrådet har beskæftiget sig med de
sidste 4 år og give et bud på hvilke opgaver, man kunne tage fat på de
kommende 4 år. Og så vil vi selvfølgelig gerne svare på de spørgsmål, som
måske dukker op hos jer, når I tænker Menighedsråd, som f.eks.





Skal man gå i kirke hver søndag, hvis man er i Menighedsrådet?
Hvor meget tid skal man bruge på det?
Er Menighedsrådet ikke bare et andet ord for pensionistklub?
Kan man egentligt gøre en forskel?

Alt det og meget mere får du svar på, når vi ses.
Tilmelding senest d. 20. august til Dorte på tlf.75 65 45 22, e-mail: dsi@km.dk
eller til Jan på tlf. 23 46 43 29, e-mail: famgaarden@tdcspace.dk
Vi glæder os til at se jer.
Mange hilsner
Tamdrup Menighedsråd

Udlejer til Vinten forsamlingshus søges.
Dorthe, som har været udlejer for Vinten forsamlingshus i flere år, flytter fra
byen. Derfor søger vi en ny udlejer, som vil hjælpe med at udlevere nøgle og
tage imod lejekontrakter når forsamlingshuset udlejes.
Hvis du vil vide mere skal du bare kontakte:
Jens Kjær Jensen
Anhøj 62
T: 24289172
M: 62@anhoj.net
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Pizza-gudstjeneste i september
Kom og mød Bølle-Bob i Tamdrup kirke igen!
Torsdag d. 8. september kl. 17:00 i Tamdrup Kirke
Tilmelding er nødvendig senest ugen før, altså torsdag d. 1. september 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.

HOLD ØJE MED KIRKENS
”PROGRAM”, DER ER MIDTERSIDE I
NÆSTE NUMMER AF LANDPOSTEN
BABYSALMESANG I KIRKEN

Torsdag d. 18. august tager vi en ny runde. Med en
ny instruktør, Charlotte Matthiesen, fra Hovedgård.
Vi begynder torsdag d. 18. august kl. 10:00 og det afvikles over 6
gange i alt, sidste gang er torsdag d. 22. september.
Tilmelding til Bodil Lindeløv på tlf.: 4258 0203 eller på e-mail:
bodilkk@gmail.com
Hvis der bliver fyldt op, kommer man på venteliste – og det er vel at
mærke en meget aktiv venteliste, for der kan naturligvis ofte komme et
afbud eller flere.
Afbud og andre aktuelle beskeder sker i form af sms til 4258 0203.
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Studieorlov og vikarpræst…

Hvad skal Dorte? Og hvem er Kirsten Ditlevsen?

I oktober, november og december holder jeg studieorlov. I mit sted indsættes
Kirsten Ditlevsen, som er en erfaren præst, også erfaren udi at vikariere
forskellige steder.
I næste nummer af Landposten får hun muligheden for at præsentere sig
selv.

……………………….

Gudstjenesteliste for Tamdrup Kirke
fra 14. august til og med d. 30.
oktober
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. 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
Søndag d. 11. september – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men: Sekstende
søndag efter trinitatis i Underup kirke kl. 10:30 v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 18. september kl. 10:30
Syttende søndag efter trinitatis v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 25. september kl. 10:30
Attende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
FAMILIEHØSTGUDSTJENESTE – MINIKONFIRMANDERNE MEDVIRKER
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Søndag d.2. oktober - ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Nittende søndag efter trinitatis i Føvling kirke kl. 10:30 og i Underup kirke
kl. 19:00: høstgudstjeneste, begge v/ Peter Lynggaard Uth
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
Femtende søndag efter trinitatis v/ Kirsten Ditlevsen

Gudstjenester på Tamdrup Plejecenter
Torsdag d. 25. august kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Onsdag d. 28. september kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Tirsdag d. 25. oktober 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 sommer-hilsner fra Dorte Stenberg Isaksen
HUSK vores internetadresse: www.tamdrupkirke.dk
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Ny sæson for

”DE SANGGLADE”

Starter Tirsdag d. 20. sept. kl. 19.00
I multirummet på

TAMDRUPCENTRET
Derefter hver anden tirsdag. (alle lige uger)

Vi synger fra 19.00 – 21.00 med indlagt kaffepause.
Kom og prøv om hyggeligt samvær og fællessang
er noget for dig.
Der forventes ikke noget særligt sangtalent.
Venlig hilsen Henning Jensen. Tlf.: 2860 2770
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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
Stavgang
Fra kl. 13.00
Bankospil
d. 5/9 og
d. 3/10
kl. 19.00
v/ Center rådet

Gudstjeneste
d. 25/8 og d. 28/9
kl. 14.30
Sangaftener
(lige uger)
kl. 19.00

Filtning
kl. 10.00 – 15.00
1 gang om mdr.
Bankospil
d. 18/8 og d.
22/9
kl. 14.30
v/ Center rådet

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

Kommende arrangementer:
August:
15. Åbent hus fra kl. 10.00
September:
1.

O’lund’iade (kræver tilmelding og betaling)

18. Søndagscafé v/ mandagsmusikanterne

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

Oktober:
5.

Sundhedsdag med vaccination fra kl. 9.00-12.00
Har du spørgsmål, ideer til nye aktiviteter eller andet så kontakt:
Trine Damgaard Møller på Tlf: 76 29 78 03 / 51 72 49 50 fra d. 15/8 2016
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ÅBENT HUS
På Tamdrup Centret

Mandag d. 15. august 2016 kl. 10.00
i multirummet
Nyt program for sæsonen 2016-2017 præsenteres.
Få en snak med vejlederne, der står for de enkelte hold
Bagefter er der mulighed for at se de forskellige værksteder.
Prøv at spille krolf og petanque.
Stavgængerne går også en tur efter arrangementet. Stave kan lånes.
Tilmelding til holdene kan finde sted denne dag.
Gratis kaffe og rundstykker.
På gensyn på Tamdrup Centret.
Vi glæder os til at se jer nye som gamle.

Aktivitetsmedarbejder:
Trine Damgaard Møller
Tlf: 51 72 49 50
e-mail: tdmo@horsens.dk
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O’Lundiade på Tamdrup Centret
Torsdag den 1. sep. 2016 kl. 15.30 til kl. ca. 21.00

Vi begynder med forskellige konkurrencer på plænen såsom:
Krolf – Stigegolf – Skiløb – Æg piskning m.m.

Ved femtiden spiser vi grillmad med kartoffelsalat i pavillonen

Klokken 19.00: Foredrag ved Annemarie Hessellund Beanland med
titlen:
Hvorfor kede sig ihjel, når man kan dø af grin sammen med
andre?
I pausen serveres der kaffe med kage/dessert.

Billetter kan købes på Tamdrup Centret den 15. - 16. og 23. august
mellem kl. 10 – 12 eller ring til Grethe på tlf.: 2045 6878
Pris: Hele arrangementet, kr. 100 - Kun foredrag med kaffe, kr. 50
Arrangør: Tamdrup Centerråd og Tamdrup PensionistKlub

Datastuen på Tamdrupcentret åbner efter ferien
mandag d. 19. september kl. 9.00
Tilmelding til Knud Friis
på telefon 22 85 88 28 eller mail: friis803@gmail.com
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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
AUGUST

Ons. 3.		 Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Man. 15. Tamdrupcentret kl. 10: Åbent hus
Tor. 18.		 Tamdrup Kirke: Babysalmesang kl. 10
				 Tamdrup pensionistklub: 50 år- kaffe kl. 10 i præstegården
				 Tamdrupcentret kl. 14.30: Bankospil
Ons. 24. Fællesspisning i præstegården kl. 18
				 Borgermøde kl. 19: Vinten Forsamlingshus´ fremtid
Tor. 25.		 Gudstjeneste på Tamdrupcentret kl. 15

SEPTEMBER

Tor. 1.		 O´lund´íade på Tamdrupcentret kl. 15.30
Ons. 7.		 Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Tor. 8.		 Tamdrup pensionistklub: Udflugt til Hjarnø og Rårup.
				 Husk tilmelding d. 31.aug. på tlf. 75 64 78 36
				 Pizzagudstjeneste i Tamdrup Kirke kl. 17
Søn. 18. Søndagscafé på Tamdrupcentret
Tir. 20.		 ”De sangglade”. Start kl. 19 på Tamdrupcentret
				 HUSK Aflevering af stof til LANDPOSTEN nr. 5
Tor. 22.		 Tamdrupcentret kl. 14.30: Bankospil
Ons. 28. Gudstjeneste på Tamdrupcentret kl. 15
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