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Lund Multihal
Så er der indbudt til prækvalifikation og dermed kort tid til spadestik
Udbuddet omfatter udvidelse og ombygning af Lundhallen. Der udvides med
en Multihal (Ca. 500 m2), Café, nye omklædningsfaciliteter m.m. (Ca. 680 m2)

Dette er
den seneste
tegning fra
arkitekterne,
som menes at
være inden for
den økonomiske ramme.

Lund IF har drøftet Multihuset på det seneste bestyrelsesmøde, hvor der stadig er opbakning til at kigge på at skabe liv i de nye mursten via en økonomisk
håndsrækning, eftersom der i kommunens udbud ikke er medtaget inventar.
De er ikke så fokuseret på et bestemt beløb, men mere af at få skabt nogle
rammer der gør det interessant for byens borgere, at få et naturligt samlingssted.
Byggeriet forventes igangsat ultimo oktober 2017 og med aflevering primo
september 2018.
Vil du læse mere, så følg med på Lund Multihus’ Facebook side.

Privat Loppemarked
Silkeborgvej 238, Lund
Lørdag den 9. september 10.00 – 16.30
Så er det tid til det årlige oprydningssalg,
med gode venner.
Kom og gør en god handel. Vi er vært med kaffe m.m.
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Husk lukket hver lørdag

Lamper og brugskunst
Der er på lager fratrækkes

50%
Små hvidevarer fratrækkes 20%
Dette gælder ikke på i forvejen nedsatte varer
Fra 19.8.-1.9.2017

Med venlig hilsen
Svendsens el as

Kørupvej 4, Lund
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Nyt fra Lund Børnehus
Horsens kommune er i vækst, og som
alle ved står bydelen Lund i en rivende
udvikling med nye udstykninger og
mange nye tilflyttere. Børnetallet i Lund
stiger kraftigt og det har medført en
akut efterspørgsel på primært
vuggestuepladser. For at imødekomme denne efterspørgsel, er det
besluttet at etablere 3 nye vuggestuegrupper i vores tidligere lokaler
på Silkeborgvej nr. 177. Begge huse vil høre under Lund Børnehus. I
første omgang benytter vi Dagplejens legestuelokale, indtil resten af
huset står færdig. Håndværkerne er så småt gået i gang med
renoveringen af bygningen, som vil stå klar i løbet af efteråret.
Bygningen har tidligere huset en gruppe fra Lundagerskolen, samt den
Kommunale dagpleje. Eleverne fra Lundagerskolen flytter permanent
tilbage til skolen. Dagplejen rykker ud for en periode, men kommer
glad tilbage så snart vuggestuelokalerne står klar.
De første vuggestuebørn starter d. 1. august.
Vi glæder os til at byde vores nye vuggestuebørn og deres forældre
velkommen til Lund Børnehus.
Vores legeplads står efter lukketid åben til fri afbenyttelse, hvilket vi
rigtig gerne vil fortsætte med. Vi oplever at der er mange der benytter
sig af muligheden, og ønsker bestemt at dette vil fortsætte.
Desværre er der også et MEN, - da vi er meget udfordret af at
legepladsen, også bliver brugt som mødested for unge mennesker, der
kører på knallert på legepladsen, smider flasker, dåser, skodder, vælter
vores skraldespande m.m.
Udover at vi de fleste morgener bruger en lille time, inden børnene
kommer ud på legepladsen, på at rydde op efter vores besøgende, er
det en bekymrende udvikling, som vi håber snart vil ændre sig. Ellers
ser vi ingen anden udvej end at låse lågen efter institutionens lukketid.
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Vi har i år for første gang haft ferieåbent. Vi har i ugerne 28 – 29 og 30,
haft åbent for de børn der har behov for pasning, hvilket udover Lund
børn har været børn fra Østbirk, Nim og Brædstrup. Nogle rigtig gode
uger, med nye relationer på tværs af institutionerne.
God sensommer fra os i Lund Børnehus

Tamdrup PensionistKlub
Program for efteråret 2017

14. sep. kl. 13.00:
Bustur til Grønhøj kro og Morten Korch Museet.
Kromanden underholder og vi får kaffe med lagkage.
12. okt. kl. 14.00:
Foredrag ved Agnes Plesner Skårup: 18-årig pige vandrer
2800 kilometer alene i vildmarken langs USA vestkyst.
9 nov. kl. 14.00:
Foredrag ved Susanne Kyndesen og Peter Kühne: Det
nordlige Laos på cykel.
14. dec. kl. 14.00:
Julehygge ved ”Lisas blomster” samt Dorthe og Torben

Det fulde program kan afhentes i Præstegården og på
Tamdrup Centret

Se også: www.Lund-vinten.dk
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Holdoversigt for
gymnastiksæsonen 2017/2018 I Lund IF
Hold:

Dag:

Tidspunkt:

Instruktører:

Mor/Far/Barn
1-2 år

Mandag Kl. 16.15 - 17.15 Michelle

550 kr.
Incl. 1 barn

Mor/Far/Barn
1-2 år

Torsdag Kl. 16.00 - 17.00 Lea og Rikke

550 kr.
Incl. 1 barn

Puslinge
3-4 år

Onsdag Kl. 16.30 - 17.30 Anne

450 kr.

Puslinge
3-4 år

Tirsdag

450 kr.

Rend og hop
5-6 år

Torsdag Kl. 17.00 - 18.00 Ivalo

Kl. 16.30 - 17.30 Louise Loft

MGP dans og disko 5-7 år Mandag Kl. 17.15 - 18.00 Louise og Lena

Pris:

450 kr.
450 kr.

Rytmepiger
3. kl. og op efter

Tirsdag

Kl. 17.45 - 18.45 Sara og Charlotte 450 kr.

Lille spring
1-3. kl.

Onsdag Kl. 17.30 - 19.00 Ina og
Anne Marie

500 kr.

Store spring
4 kl. og op efter

Torsdag Kl. 18.30 - 20.00 Lasse og Nina

500 kr.

MK holdet

Onsdag Kl. 19.00 - 20.00 Laila

500 kr.

Zumba (i hallen)

Tirsdag

750 kr.

Yoga

Torsdag Kl. 20.00 - 21.00 Ivalo

Kl. 19.00 - 20.00 Laura

600 kr.

Velmødt til gymnastiksæsonen 2017/2018
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Anmeldelse af UTRYG LANDSBY
Fredag d. 16 juni ca. klokken 17.45, i Vrønding Forsamlingshus. Det er første
gang jeg er her siden den store ombygning af garderobe og toiletter. Allerede
udenfor er det en ny og god oplevelse, med fin flisebelagt rampe, nyt
gelænder og beplantning. Man genkender næsten ikke stedet uden den
gamle trappe, og ikke mindst, uden det røde gelænderværk. Det har ikke
skortet på frivillige mande/kvinde timer, godt gået.
Den gamle entre, nu en stor foyer, lys og venlig med klinker på gulvet og
udsmykning af lokale malere. Og helt ærligt, man kan blive helt
tissetrængende, bare ved synet af de flotte nye toiletter.
Jeg er her for at se et teaterstykke -"UTRYG LANDSBY" der har generalprøve
og opføres af lokale Vrøndingbørn. Stykket er skrevet og instrueret af Dorte
Lebech, som måske har en ny karriere når hun om mange år har foretaget
"det sidste stik" i klinikken.
I dag er der generalprøve på forestillingen og stemningen er spændt blandt
de fremmødte, og sikkert også blandt skuespillerne, men alt forekommer
roligt og uden panik. Den gamle scene, som har båret mange dilettanter
gennem årene, heriblandt mig selv i enkelte tilfælde, står nu klar til at prøve
kræfter med byens børn og unge. En sej pigebande i Vrønding, skal have sit
store opgør med byens drenge - sjakalerne. Stemningen er intens, der er
tydelig aktivitet bag scenetæppet. Nu byder instruktøren velkommen og
formaner os om, at når suffløren Lone Gaarden, ringer med en lille
"kobjælde" så skal der være ro i salen.
Forestillingen er i gang, unge Svanborg styrer tid og sted med fine skilte og
suffløsen sidder, helt synligt på sin stol, og hjælper med glemte gloser. Hun
har ikke travlt og lad det være sagt, det gik næsten uden Lones hjælp.
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Tværtimod fyger det med fuck og andre slagkraftige ord fra de engagerede
unge spillere. Men DET har vi jo hørt før ved store shows, og det behøver jeg
vist ikke kommentere mere på. Det ikke ligefrem kæmpestore publikum,
lever med i handlingen og støtter med bifald, måske det virker mere
forstyrrende end gavnligt, det er jo første gang de 12 skuespillere også har et
publikum at slås med.
Men efter 10 sceneskift med drama, styrt fra stiger, glid i bananskræller, og
en drukneulykke i gadekæret, der heldigvis ender godt, slutter stykket med,
at piger og drenge forsoner sig til glæde for de unge selv - og for hele
Vrønding og omegn.
Forestillingen inkluderer i øvrigt også en "assistenttræner "og altmuligmand
Børge. Men det var meget begrænset, hvad altmuligmand vi så til ham -

Børge har virkelig forstået at underlægge sig "assistentrollen" 😅😅
Men hvor var de dygtige ALLESAMMEN (også lille Laura som havde
fødselsdag) Og mon ikke børnene vil huske tilbage på nogle sjove og
anderledes dage i Vrønding. Forestillingen kunne godt have været
understøttet, af et båndet lydspor med lyden af traktorer, grisegrynt og
hundegøen for virkeliggørelse af stemningen, (duftspor ikke nødvendigt)
Dette ingen kritik men måske en ide til efterfølgelse. Under alle
omstændigheder, er der lagt en meget stor indsats af Dorte og Børge -- i får 5
høje solsikkestjerner herfra!
God fornøjelse med premieren på søndag.
Bent Wedel
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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!!!

14 LANDPOSTEN

SÅ ER BØLLE-BOB PÅ SPIL IGEN!
Bølle-Bob er tilbage fra sommerferie og er i Tamdrup
kirke igen – fræk som altid.
Torsdag d. 7. september kl. 17:00
Tilmelding er nødvendig senest d. 1. september til Dorthe Kaihøj på 2368
5189 / kreasmil@hotmail.com
Pris pr. person: 25,- kr – dog børn på 3 år og derunder: gratis
Efter gudstjenesten spiser vi pizza i kirken.

I DETTE NUMMER AF
LANDPOSTEN ER MIDTERSIDERNE
VÆRD AT GEMMME:
Her finder du en oversigt over de aktiviteter vi i
Tamdrup sogn har planlagt sammen med Nim,
Underup og Føvling sogne – lige til at tage ud!
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Onsdag d. 13. september når
Luther&Lagkage-stafetten
til Tamdrup Kirke kl. 19
”Luther og salmerne”
v/ adjungeret professor Jørgen Kjærgaard
Det skal handle om musik og salmedigtning, når vi
samles om flyglet i Tamdrup Kirke. Her præsenteres
Luther som salmedigter.

Gudstjenesteliste for Tamdrup Kirke
fra 9. august til og med 25. oktober

Søndag d. 20. august kl. 9:00
Tiende søndag efter trinitatis v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 27. august kl. 19:00
Elvte søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 3. september kl. 10:30
Tolvte søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Torsdag d. 7. september kl. 17:00
PIZZAGUDSTJENESTE v/ Dorte Stenberg Isaksen – se omtale og husk
tilmelding
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Søndag d. 10. september kl. 9:00
Trettende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 17. september kl. 10:30
Fjortende søndag efter trinitatis v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 24. september kl. 10:30
Femtende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 1. oktober kl. 10:30 FAMILIEHØSTGUDSTJENESTE - kirkekaffe
Sekstende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen – MINIkonfirmandernes festgudstjeneste
Søndag d. 8. oktober kl. 10:30
Syttende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 15. oktober kl. 10:30
Attende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 22. oktober kl. 10:30
Nittende søndag efter trinitatis v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 29. oktober kl. 10:30 – BUSK – spejderne medvirker og der er
kirkekaffe
Tyvende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 5. november kl. 10:30 –Allehelgen, hvor vi mindes vore døde kirkekaffe
Alle Helgens Dag v/ Dorte Stenberg Isaksen

Gudstjenester på Tamdrup Plejecenter
Torsdag d. 31. august kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang ved Dorte Stenberg Isaksen
Onsdag d. 20. september kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang ved Peter Lynggaard Uth
Onsdag d. 1. november kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang ved Peter Lynggaard Uth
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Hver gang drikker vi traditionen tro kaffe før gudstjenesten. Derfor:
Kirkekaffe kl. 14:30 og gudstjeneste kl. 15:00.
Tamdrup menighedsråd betaler for kaffen for de kirkegængere, der kommer
som gæster på Tamdrup Plejecenter. Alle er velkomne!

Datoer for menighedsrådsmøderne, der afholdes i
Tamdrup Præstegård
Tirsdag d. 12. september kl. 18:30
Onsdag d. 11. oktober kl. 18:30
Alle er velkomne til at overvære møderne.
Sognepræsten træffes på tlf. 7565 4522 og på mail: dsi@km.dk
Kærlige sensommerhilsener fra
Dorte Stenberg Isaksen
HUSK vores internetadresse: www.tamdrupkirke.dk
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Arrangementer
i samarbejde mellem
Tamdrup, Nim Underup og Føvling sogne
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Koncerter
10
Oktober
kl. 19.00

Bachs Cellosuiter
Anker Sigfusson

Underup
Kirke

Johann Sebastian Bachs 6 Cellosuiter rummer
en fantastisk uudtømmelig musikalsk dybde og
rigdom. De er komponeret mellem 1717 og
1723 og er kvalitetsmæssigt uopslidelige.
Johann Sebastian Bach har komponeret denne geniale musik,
hvor tema, harmoni og rytmik går op i en højere enhed.

30
November
kl. 19.00
Føvling
Kirke

Julekoncert
Marie Carmen Koppel
Marie Carmen Koppel er en – i dansk sammenhæng – enestående dygtig soulsangerinde med
krop og sjæl i sin vokal. Hun er en sangerinde,
som uden videre ville kunne skabe sig en karriere inden for gospel, hvis hun ville . Alene derfor er der god grund
til at lytte, når hun – med sin i øvrigt overvældende stemmepragt –
udsender nyt. At Marie Carmen Koppel, siden sidst, har været
igennem en alvorlig sygdom og været døden nær, har ikke gjort
hendes udtryk mindre indtrængende. Tværtimod er der kommet
noget mere intenst insisterende, næsten religiøst, over både hendes

15
Marts
kl. 19.00
Tamdrup
Kirke
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Bluegrass Boulevard
Bluegrass Boulevard spiller koncerter ved
festivaler, i kulturforeninger, kirker og sognegårde – og andre steder, hvor mennesker mødes
for at få en god musikalsk oplevelse.
Koncerten med Bluegrass Boulevard vil forme
sig som et causeri, en indføring i musikken, historien, menneskene og miljøerne bag
bluegrass.

Reformationsjubilæum
13.
September
Kl. 19.00
Tamdrup
Kirke
3.
Oktober
Kl. 19.00
Hatting
Kirke
31.
Oktober
Kl. 19.30
Kloster
kirken

Luther og salmerne

Adjungeret professor Jørgen Kjærgaard
Det skal handle om musik og salmedigtning, når vi
samles om flyglet i Tamdrup Kirke. Her præsenteres
Luther som salmedigter.

Luther og kunsten

Lektor i kirkehistorie Carsten Bach Nielsen
Det handler om, hvordan der med tiden danner sig et
luthersk billedsyn og en luthersk ikonografi, motiver,
der kan kaldes særligt lutherske

Jubilæumsgudstjeneste
På selve dagen! Alle sognekirker i Horsens Provsti
går sammen om en stor, fælles fejring af reformationen.

Foredrag
22.
Februar
kl. 19.00
Konfirmand
stuen

Nim

Slip livet løs

Fhv. sogne- og sygehuspræst Preben Kok
Et gammelt visdomsord siger: Hvor der er helhed, er
der altid mindst to sandheder, der er sande på samme
tid.
I de sidste 40 år har vi i mange af livets væsentlige forhold undertrykt (glemt) den ene af de to sandheder for bedre at kunne lade
som om, vi har kontrol over livet. Det er der nu ved at blive rettet
op på, så livet kan komme ud af kontrolgrebet og blive sluppet fri
igen. Hvordan? I den forbindelse spiller tro og kirke en særlig
rolle. Hvilken?
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Pilgrimsvandring
8.
Juli
kl. 9.30

Fra Underup / Tønning Kirke
- til Klostermølle / Øm kloster

Underup
Kirke

Der indledes med gudstjeneste i Underup,
hvorefter der vandres til Tønning kirke.
Der er fælles sang i Tønning kirke kl. 13.00.
Herfra kan man også vælge at begynde.

Når man ankommer til Klostermølle omkring kl. 17 vil der være
lidt forfriskninger.
Vi vandrer langs Gudenåen og i de omkringliggende bakker ad
stier til Klostermølle.
Det er ikke Caminoen, men vi har gjort lidt for at det ligner.

Info
For yderligere information kan du
rette henvendelse til:
Sognepræst Dorte Stenberg Isaksen, Tamdrup,
tlf. 7565 4522 og e-mail: dsi@km.dk
Sognepræst Peter Lynggaard Uth, Nim, tlf.
2135 1112 og e-mail: plu@km.dk
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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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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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Workshop om Daginstitutioner.
Onsdag den 9.8. havde en gruppe pædagogstuderende fra VIA-University, inviteret
en gruppe beboere fra Lund og omegn til at deltage i en debat og komme med
forslag til, hvordan man kan skabe en bedre sammenhæng mellem
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mindre børneinstitutioner og det omgivende samfund.
Det var en interessant øvelse, at få gennemdrøftet de holdninger, ønsker
og ideer der er til ”den ideelle børneinstitution”.
Den findes naturligvis ikke, men der kom i løbet af de to timer mødet
varede, en masse gode ideer frem, og det fremgik tydeligt, at der bl.a. er et
stort ønske om at skabe mere samarbejde og integration mellem
generationerne.
Der kom mange forslag til, hvordan de lidt ældre borgere kan indgå i et
fællesskab med børnene, og derved bidrage med både viden og erfaring,
og samtidig få en god kontakt til de yngre generationer.
Også emner som trafik, boliger, grønne områder, inddragelse af
forretninger og virksomheder m.v. blev berørt.
Vi ønsker Malene, Louise, Nadia og Anders held og lykke med projektet, og
glæder os til senere at kunne skrive lidt om deres forslag, når arbejdet er
afsluttet.
/JH
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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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GRILLFEST, SPINNING & TOUR DE LUND
Endnu en gang blev der holdt grillfest v Brugsen i Lund. Som altid en rigtig hyggelig
aften, hvor Finn som vanligt havde sørget for godt vejr og go’ mad.

En god tradition, som vidner om sammenhold og fællesskab i Lund.
Derfor havde Vinten Forsamlingshus netop denne aften arrangeret et
spinningevent, for at samle penge ind
til renovering af forsamlingshuset. Det
skal shines op, og vinduer og køkken
trænger til en opgradering. De havde fået 15 personer - en del lokale, men også
HIC basketballspillere til at spinne 1 time, og hver rytter havde sponsorer. Desuden
deltog den lokale Rasmus Kolbe, nok bedre kendt som Lakserytteren. Specielt sidstnævnte tiltrak sig en del opmærsomhed fra det yngre publikum, og der blev skrevet
autografer og taget selfies i stor stil.
Også TV Syd kom og sendte et indslag fra begivenheden.
Lørdag var det så tid til
det årligt tilbagevende
motionscykelløb ”Tour
De Lund” i samarbejde
mellem Dagli Brugsen
og Team Lund. Mange
deltog på de 4 ruter: 8
km, 20 km, 37 km og
57 km. Cykelklubber
fra omkringliggende byer deltog også, samt rigtig mange lokale var hoppet på jernhesten og deltog sammen med deres børn. Både på 8, 20 og 37 km deltog mange
seje unge mennesker og det var som altid et vellykket arrangement.
Tak til alle der stod bage disse arrangementer, tak for de altid gode tiltag til at styrke
sammenholdet i vores lokalsamfund. Og tak til alle de frivillige lokale kræfter, som
kæmper for at bevare vores forsamlingshus.
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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
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Det sker på Tamdrup Centret
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

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
kl. 14.30
31. august, 20.
september

Stole-gymnastik
10.00–11.00
Stavgang
13.00

Kortspil
13.00–17.00

Sangaftener
kl. 19.00
(opstart d. 19.
september), d.17.
oktober, d. 31.
oktober

Filtning
10.00–15.00
1 gang om
måneden

Bankospil
kl.14.30.
d. 24. august, 21.
september, d. 19.
oktober
v/ Centerrådet

Kommende arrangementer:
September:
D. 7. kl. 10.00 - Åben-hus dag. Se opslag på centeret for nærmere info.
D. 17. kl. 14.30 –Søndagscafé. Pris 40 kr. inkl. kaffe og kage.
D. 26. kl. 14.00 – O’lund’iade. Se opslag på centret for nærmere info.
Oktober:
D. 4. kl. 09.00-11.00 – Sundhedsdag med mulighed for influenzavaccination.
D. 22. kl. 14.30-16.30 – Søndagscafé. Pris 40 kr. inkl. kaffe og kage

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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Engelsk
10.00-12.00
(opstart d.
27. oktober)
Linedance
11.30-12.30

Strikkecafé
12.30–15.30

Bankospil
kl.19.00
d. 4. september, d.
2. oktober
v/ Centerrådet

Fredag

OPSLAGSTAVLEN
SEPTEMBER
Ons. 6.		 Tilmelding til Pensionistklubbens bustur. Ring mellem
				 kl. 8.30 0g 10.30 på tlf. 75647836
				 Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Tor. 7.		 Åben-hus dag på Tamdrupcentret kl. 10
Tir. 12.		 Offentligt menighedsrådsmøde. Præstegården kl. 18.30
Ons. 13. Luther og salmerne. Tamdrup Kirke kl.19
Tor. 14.		 Pensionistklubben kl. 13: Bustur
Søn. 17. Søndagscafe på Tamdrupcentret kl. 14.30
Tir. 26.		 O’lund’iade på Tamdrupcentret kl. 14
				 Husk! Aflevering af stof til LANDPOSTEN

OKTOBER
Ons. 4.		 Sundhedsdag på Tamdrupcentret kl. 9-11
				 Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl 19-20
Ons. 11. Offentligt menighedsrådsmøde. Præstegården kl. 18.30
Tor. 12.		 Pensionistklubben kl. 14: 18-årig pige vandrer.
Søn. 22. Søndagscafe på Tamdrupcentret kl. 14.30 – 16.30
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