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LUND MULTIHUS - SIDSTE NYT!
2016 er i gang - det samme er vi - mon vi får spaden i jorden i år?
I december måned havde udvalget et super spændende og konstruktivt møde med
Anders Nordborg Helledi (Kulturforvaltningen, Hs. Kom.), Jørn Juul (Leder af Forum
Horsens), Mogens Wase (Ejendomskontoret, Hs. Kom.), samt Sanne Wenzel (Planlægningsakitekt v. Hs. Kom.) Her fik vi snakket om muligheder og rammer, tidsplan
m.m. så vi nu er meget bedre rustet til det videre arbejde.
Hvad er så det videre arbejde? Jo, vi har jo de 10 mio. fra Horsens Kommune, der
er Simon Kjær-penge i Lund IF, som de gerne vil bruge på dette projekt, og så har vi
allerede fået tilkendegivelser fra lokale (erhverv + private) der gerne vil være med
til at sponsorere projektet. (Du kan også være med snart...)
Derudover arbejder vi nu koncentreret med at undersøge mulighederne for at søge
diverse fonde. For uden ekstra penge bliver der ikke til den kulturdel, som kan bruges
til møder og fester, eller de udendørsaktiviteter der kan bruges af alle døgnet rundt,
året rundt - eller fitness eller noget af alt det andet spændende, som vi ønsker.
Vi er også i gang med at kontakte diverse interessenter igen, således at vi kan få ændret og optimeret tegningerne - de skal være klar til udbud og sådan som tankerne
var for 2 år siden er sidenhen blevet revideret lidt. Det hele bliver gennemgået en
gang til, så det bliver bedst muligt for alle kommende brugere af Lund Multihus.
En af tingene er f.eks. i samarbejde med Lundagerskolen og Horsens Kommune, at se
på muligheden for at gøre Lund Multihus så handicapvenligt som muligt.
Multihusudvalget er nu blevet delt i arbejdsgrupper, med hvert deres fokusområde.
Vi kan stadig godt bruge hjælp, så hvis du bliver prikket på skulderen en dag, er det
fordi vi har brug for lige netop dine kompetencer.

Der kommer snart til at ske en masse - TAK til alle jer der bakker op om Lund
Multihus - vi glæder os til det kan tages i brug!
Tilmeld nyhedsbrev:

STAY TUNED - Følg udviklingen af Multihuset via Facebook-siden,
nyhedsbrevet (tilmeld via QR-koden) eller her i Landposten.
Lund Multihus

Du kan kontakte os på:
lundmultihus@gmail.com
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BEHANDLING I LUND

KRANIO-SAKRAL TERAPI

www.fys-kranio.dk

-til børn og voksne

V/Fysioterapeut Lene Agergaard
Vintenvej 23c, Lund
Tidsbestilling:
Mobil: 61 26 41 39
Mail: lene@fys-kranio.dk

Se mere på www.fys-kranio.dk
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• Babyer med skævhed og uro
• Motoriske problemer
• Stress, muskelspændinger
• Nakke, ryg og bækkengener
• Hovedpine og øreproblemer
• Velvære

# køb et gavekort #

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

Vi har også i år reducerede priser på
neutralisering af katte i januar og februar.
Samtidig med vil vi udlevere en lille pose foder fra
ACANA, et biologisk foder lavet af friske råvarer.
Ring og bestil tid. Vi har åbent hver dag.
LANDPOSTEN
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Arrangementer i
Vrønding Forsamlingshus

Foredrag: Historier om bygninger i Vrønding
Mandag d. 18.januar kl.19.00 til ca.21
v/Oda og Svend Sommer

Kyndelmisse - Fællesspisning i Vrønding Forsamlingshus
Onsdag d.3. februar Kl 18.00
Voksne 60kr, børn 30 kr.
Menú – noget godt, som altid!!
Tilmelding på vroending@vroending.dk eller tlf 20465290

Foredrag: Tørringbanen, Vrønding station mv.
Mandag d. 8.februar kl 19.00
Vi får et lille indblik i tidligere tiders udvikling i lokalområdet
v/Hardy Nikolajsen

Foredrag: Tidligere tiders landmandsliv i Vrønding
Mandag d. 14. marts kl 19.00
v/Henning Hansen og Villy Holtet.
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Arrangementer i
Vrønding Forsamlingshus

Fællesspisning
Onsdag d.30. marts kl 18.00 efterfulgt af:

Generalforsamling i Vrønding Forsamlingshus
Generalforsamlingen forventes at starte kl ca. 19.30
Dagsorden:
1. Valg at dirigent og stemmetæller.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.


3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet.
4. Forslag fra medlemmer.
5. Valg at bestyrelse og suppleanter. På valg er Jari Sivertsen, Kristina
Sørensen, Anders Troelsen og Elsemarie Rosenkvist. Desuden har
bestyrelsen en vakant plads, der ønskes besat.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
Bestyrelsen stiller et forslag under punkt 4:
”Bestyrelsen søger generalforsamlingen om tilladelse til at undersøge mulighederne for en sammenlægning med VGIF, med henblik på at forene aktiviteterne i byen under en ny forening og bestyrelse”
Begrundelse: Det er tiltagende sværere at finde personer, der ønsker at indtræde i de respektive bestyrelser.
LANDPOSTEN
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Vinten Forsamlingshus
indbyder igen i år til

FASTELAVNSFEST

Søndag den 7. februar 2016 klokken 14.30
Børnene slår “Katten af tønden”, og der kåres en
Kattekonge og en Kattedronning.
Endvidere vil der være præmier for bedste udklædning.
Entre børn:		
Entre voksne:		

40 kr. inkl. en fastelavnsbolle og juice
40 kr. inkl. en fastelavnsbolle og kaffe
Der kan købes øl og vand.
Mvh.
Bestyrelsen
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VELKOMMEN TIL VORES NYE PRÆST!
Peter Lynggaard Uth er navnet.
Torsdag d. 28. januar ordineres han i Aarhus Domkirke kl. 17:00 – alle er
velkomne til at deltage!
Søndag d. 31. januar indsættes han i embedet her i Tamdrup-Nim-UnderupFøvling pastorat. Det sker i Føvling kirke ved gudstjenesten kl. 10:30 – alle er
velkomne.
Og her er, hvad Peter selv skriver på vej ind i pastoratet:
Kære menighed.
Nu er der ikke så lang tid til, at vi skal mødes, og jeg glæder mig meget. Jeg er
35 år og har i december afsluttet Pastoralseminariet, som er det kursus på
fire måneder, der foruden den teologiske universitetsuddannelse kræves for
at blive præst. Embedet som sognepræst hos jer bliver således mit første.
Som min alder antyder, har jeg taget mig tid til at gå et par omveje, inden jeg
begyndte på Aarhus Universitet i 2009. Den mest usædvanlige er nok, at jeg
udover at være teolog også er skov- og landskabsingeniør og har arbejdet
som skovfoged. Kirke og kristendom har dog altid haft min interesse, og jeg
har haft en præst ”i maven” siden gymnasietiden. En af årsagerne til, at jeg
ikke tog den direkte vej mod præstegerningen, er måske, at jeg som barn ud
af en familie med mange præster gerne ville prøve noget andet først. Under
alle omstændigheder er jeg i dag glad for at have nogle forskellige erfaringer
med mig, inden jeg nu skal være sognepræst.
Når jeg flytter til Nim bliver det ikke kun mig selv, der skal fylde
den flotte nye præstebolig ud. Med mig har jeg min kone Malika, der er
sygeplejerske, og vores tre børn, Albert på 8, Ludvig på 5 og Karla på 3 år. Vi
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kommer i forvejen fra en landsby, Klokkerholm i Vendsyssel, hvor vi også har
boet, mens jeg har læst teologi.
Den stilling, som jeg nu indtræder i, er opfyldelsen af en drøm
for mig. På landet spiller kirken en anden ganske særlig rolle. Ligesom
naboskab og nærhed opleves anderledes uden for de større byer, er kirken
også på en anden måde en del af det levede liv på landet. Evangeliet om, at
Gud er kommet mennesker nær, kan derfor vække en særlig genklang på
landet og i landsbyerne, hvor fællesskaber kan være nemmere at få øje på. I
første omgang er jeg dog mest af alt nysgerrig efter at opleve både det
kirkelige og det folkelige liv i Tamdrup, Nim, Underup og Føvling sogne, og jeg
er meget taknemlig over at få lejlighed til netop det.

TIRSDAG D. 2. FEBRUAR 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.

Pizza-gudstjeneste i februar
Kom og mød Bølle-Bob i Tamdrup kirke igen!
Torsdag d. 25. feb. kl. 17:00 i Tamdrup Kirke
Tilmelding er nødvendig senest ugen før, altså torsdag d. 18. feb. til Dorte
Helene Larsen på tlf. 2926 0161 eller på mail: dortehelene@live.dk
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Pris pr. person: 25,- kr – dog børn på 3 år og derunder: gratis
Efter gudstjenesten spiser vi pizza i kirken.

FOREDRAG I NIM KONFIRMANDSTUE
Onsdag d. 2. marts kl. 19:30
”En langsom rejse fra Esbjerg til Rom”
Billedforedrag v/ Mette og Poul Nørup

Cykelturen begynder i Esbjerg og går via Bremen langs Weser-Radweg til
Hann. Münden ved Kassel. Herefter med den smukke Romantische Strasse til
Donauwörth, der var Romerrigets nordlige grænse. Nu følger vi den gamle
hærvej, Via Claudia Augusta, over Alperne. Vejen blev anlagt til militære
formål af Kejser Claudius 46-47 e. Kr. Efter ”klatreturen” over Alperne cykler
vi på Po-Sletten gennem Toscana til Trasimenersøen i Umbrien, hvor
Hannibal med sine elefanter (217 f. Kr.) lokkede romerne i et baghold under
den 2. Puniske Krig. De sidste ca. 200 km følger vi en vej, der fører os direkte
til Vatikanstaten og Peterspladsen, hvor cykelturen slutter. Vi viser billeder og
fortæller om udvalgte steder fra turen og ”Den Evige Stad”.
Arr.: Menighedsrådene fra Tamdrup, Nim, Underup og Føvling sogne —
alle er velkomne og der serveres kaffe/te med brød.

SKÆRTORSDAG, D. 24. MARTS,
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.
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Alle er velkomne og der er fri entré, men det er nødvendigt med tilmelding:
TILMELDING KAN SKE SENEST 16/3:
PERSONLIGT I PRÆSTEGÅRDEN/KIRKEN ELLER PÅ
TLF. 7565 4522 ELLER PÅ MAIL: dsi@km.dk

Gudstjenesteliste for Tamdrup Kirke
fra 24. januar til og med d. 3. april
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. 24. januar kl. 9:30
Septuagesima v/ Anne Kobberø
Søndag d. 31. januar 10:30
Seksagesima v/ Anne Kobberø
Tirsdag d. 2. februar kl. 17:00 – se omtalen
Kyndelmisse v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 7. februar kl. 10:30
Fastelavn v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 14. februar kl. 9:30
Første søndag i fasten v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 21. februar kl. 9:30
Anden søndag i fasten v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 28. februar – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Tredje søndag i fasten i Føvling kirke kl. 10:30 v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 6. marts kl. 10:30
Midfaste v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 13. marts kl. 9:30
Mariæ Bebudelsesdag v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 20. marts kl. 10:30
Palmesøndag v/ Dorte Stenberg Isaksen
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Torsdag d. 24. marts kl. 17:00
Skærtorsdag v/ Dorte Stenberg Isaksen: Måltidsgudstjeneste se omtalen husk tilmelding!
Fredag d. 25. marts kl. 10:30
Langfredag v/ Dorte Stenberg Isaksen – liturgisk meditationsgudstjeneste
med lægmandslæsere i alle aldre
Søndag d. 27. marts kl. 10:30
Påskedag v/ Dorte Stenberg Isaksen
Mandag d. 28. marts – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Anden påskedag i Underup kirke kl. 10:30 v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 3. april kl. 10:30
Første søndag efter påske v/ Dorte Stenberg Isaksen

Gudstjenester på Tamdrup Plejecenter
Onsdag d. 27. januar kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Tirsdag d. 23. februar kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Tirsdag d. 15. marts 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 vinterhilsner fra
Dorte Stenberg Isaksen
HUSK vores internetadresse: www.tamdrupkirke.dk
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Nyt tiltag efter workshop i Vrønding
Vi vil forsøge at lave nogle sociale angementer, hvor vi mødes
omkring forskellige emner. Vi forsøger i dette forår med tilbageblik
i tiden og de første emner er på plads.
Tidspunktet er mellem kl 19.00-21.00 i forsamlingshusets lille sal
Der opkræves et mindre beløb

Mandag D. 08-febuar-2016

Tørringbanen (Vrønding station mv.)
Vi får et lille indblik i tidligere tiders udvikling i lokal området.
v/Hardy Nikolajsen

Mandag D. 14-marts-2016

Tidligere tiders landmandsliv i Vrønding.
v/Henning Hansen og Villy Holtet

Mandag D. 11-april-2016

Amerikaner bil som hobby. Se og hør bilens historie.
Det finder sted ved Henrik, Søndre Molgervej 35

Tamdrup Sognearkiv
Generalforsamling onsdag d. 2. marts kl. 19
Dagsorden ifølge vedtægterne
Bestyrelsen
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Det sker på Tamdrup Centret
Mandag

Tirsdag

Data
kl. 9.00 – 11.00

Krolf/Dart
kl. 10.00 – 12.00

Træværksted
kl. 9.30 – 12.00

Strikkecafe
kl. 12.30 – 15.30

Madhold for
mænd
kl. 9.30 – 14.00

Onsdag

Gymnastik
(Hold 1)
kl. 9.00 – 10.00

Torsdag

Træ værksted
kl. 9.30 – 12.00

Fredag

Engelsk
(let øvet)
kl. 10.00 – 12.00

Petanque
Krolf
Linedance
kl. 10.00 – 12.00
kl. 10.00 – 12.00 kl. 11.30 – 12.30
(holder vinterpause)
Kegle-billard
Kl. 10.00-11.30
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

Gudstjeneste
OBS ny dato
Ons. d. 27/1
og Tirs. d. 23/2
kl. 15.00

Bankospil
d. 1/2 og
d. 7/3
kl. 19.00
v/ Center rådet

Sangaftener
(lige uger)
kl. 19.00

Sangeftermiddag
med
Henning Jensen
(Gæster 20kr)
d. 13/1 og 10/2
kl. 14.30

Filtning
kl. 10.00 – 15.00
1 gang om mdr.
Bankospil
d. 21/1 og 18/2
og d. 17/3
kl. 14.30
v/ Centerrådet

Arrangementer:
Februar:
3. Kyndelmissefest kl. 17.00
Husk billetsalg Tirsdag d. 19/1 og 26/1 fra kl. 10.00-15.00
14. Søndagscafé med Karen Svenningsen kl. 14.30 pris 40 kr.
29. Højskoledag – med Søren Dahl fra P4s Café Hack kl. 19.00
Der er spisning fra kl. 17.00 (mere info senere)
Marts:
1. Årsmøde i Centerrådet og Tamdrup Centrets bus kl. 10.00
13. Søndagscafé med Jørgen Andreasen kl. 14.30 pris 40 kr.
30. Påskefrokost kl. 12.00 Husk billetsalg (mere info kommer senere)
Har du spørgsmål, ideer til nye aktiviteter eller andet så kontakt:
Aktivitetsmedarbejder Jeanette Arp Ladekjær
Tlf: 76 29 78 03 / 51 72 49 50 eller på mail: jarl@horsens.dk

LANDPOSTEN 25

26 LANDPOSTEN

”Lund er et godt sted at bo”
Borgmesteren Peter Sørensen var onsdag d. 6. januar på besøg
på Tamdrup centret til den årlige nytårskur.
Ca. 40 forventningsfyldte borgere var mødt op for at høre borgmesterens tale. Peter Sørensen lagde i sin tale stor vægt på, at Lund
er et dejligt sted at bo. Mange nye tilflyttere er kommet til Lund.
Han fortalte også, at vi som kommune har udfordringer bl.a. med
flygtningestrømmen. Horsens kommune skal modtage 250 flygtninge, som skal fordeles ude i de små bydele, da alt logikken siger,
at det er der, de bedst bliver integreret. Efter talen blev der ønsket
godt nytår til de fremmødte med champagne og kransekage.

Centerrådet på Tamdrup ønsker alle et
GODT NYTÅR
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Tamdrup husholdningsforening
Torsdag den 25. februar 2016 kl. 19:00
i Præstegården, Silkeborgvej 235, Lund

Kommer Ronald Risvig og fortæller om MATADOR OG
KRISTENDOM - fortællinger om vort liv. Vi elsker Korsbæks
borgere og er nærmest i familie med hele persongalleriet.
Kom nærmere på Skjerns, Varnæs og de øvrige, som de lever
livet med intriger, kærlighed og en forløsende humor.
Gennem over 100 foredrag landet over, har Ronald Risvig fået
styrket sin tanke om; At under den historiske fortælling ligger
evangeliet og ”snakker med” og gør fortællingen til en ”Folkelig
prædiken.” Ved Valgmenighedspræst Ronald Risvig, Aulum.
Læs mere på www.ronald-risvig.dk
Den 14. november 2015 udkommer bogen: "Matador og
Kristendom - 24 fortællinger om vort liv". Mulighed for at
erhverve sig bogen, denne aften.
Der vil være hyggeligt samvær med kaffe og brød i pausen.
Pris: 80 kr. for medlemmer – 130 kr. for ikke medlemmer
Tilmelding senest den 8. februar 2016 til Anni tlf. nr. 7565 4149
og Marianna mobil 2243 0059.
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Nyt fra Vrønding (Udkants-Tamdrup)
Så nåede vi til d. 20. november 2015, hvor møde om vor lille bys udvikling nr. 2 blev afviklet. Der var nedsat flere grupper, hvor de enkelte
medlemmer heraf havde påtaget sig at undersøge muligheder indenfor
grupperne. Det er samlet på Vrøndings hjemmeside, som der herved henvises til.
Jeg kan dog konkludere, at byen har rigtig mange ildsjæle.
Til stede var der en konsulent, som efter at have hørt indlæggene, kom
med mange rosende ord om aktiviteterne og supplerede med forslag til
endnu flere tiltag.
Målene med alle disse aktiviteter er jo blandt andet, at Vrønding skal
være en hyggelig og rar by at bo i, et sted hvor både unge, børnefamilier
og de rigtig voksne, har lyst til at være. Hvor husene er pæne og velholdte. Hvor man kan lide stilhed og være tæt på naturen på godt og ondt.
For vi kan jo ikke lige regne med en Gorm, Bodil eller hvad de forskellige
storme hedder, vil være så rare at blæse udenom. – Vrønding har jo også
sin historie; informationer om denne blev der taget lidt hul på i forbindelse med byvandringen d. 15. september. Nu er der så mulighed for at høre
mere allerede mandag d 18. januar kl. 19. i forsamlingshuset, hvor Svend
og Oda Sommer vil fortælle om byen historie.
Noget nyt er også, at en hjertestarter snart kommer til byen og bliver
sat op ved Vrønding Dyreklink. Der vil tilgå den enkelte husstand mere
information herom, som indlæg i dette blad. Og som dette allernyeste:
Vi får post hver dag i Vrønding. Det har ikke glippet siden Horsens Folkeblad bragte artikler om vores klage og selv undersøgte sagen. Jeg har
hørt fra nær kilde, at det er en almindelig joke på postkontoret i Horsens
at råbe ud i lokalet om ”dyrlægen har fået sin post i dag”?
Ja, og det har Udkantskorrespondenten så også!

GODT NYTÅR
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Julekonkurrence
I sidste nummer af Landposten kunne læserne deltage i en lille
konkurrence om at finde 10 fejl – Det var der mange, der havde
benyttet sig af, og vi takker for de rigtige besvarelser og hilsner
til Landposten.
Vi har udtrukket de 3 vindere, og de har fået deres præmier
– det blev:
Eva Bjerregaard, Toftevej, Lund
Elsa Andersen, Leddet, Lund
Oda og Aksel Isaksen, Silkeborgvej, Lund

Tillykke til vinderne – Venlig hilsen, Redaktionen

Afhentning af de bestilte billetter
til koncerten med

”En lille pose støj”
kan ske inden for den næste uge.
Venlig hilsen Henning Jensen
Ring event. først Tlf.: 2860 2770
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Foredrag i Nim Præstegård

”En langsom rejse fra Esbjerg til Rom”
Billedforedrag v/ Mette og Poul Nørup

Onsdag d. 2. marts kl. 19:30
Alle er velkomne – der serveres kaffe/te med brød

Arr.: Menighedsrådene fra Tamdrup, Nim, Underup og Føvling sogne
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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
JANUAR

Tor. 21. Tamdrup Husholdningsforening kl. 19: Foredrag

FEBRUAR
Ons. 3.

Tamdrupcentret kl. 17: Kyndelmissefest

			 Fællesspisning i Vrønding Forsamlingshus kl. 18
			 Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Søn. 7.

Fastelavnsfest i Vinten Forsamlingshus kl. 14.30

Man. 8.

Vrønding Forsamlingshus kl. 19: Tørringbanen

Tor. 11. Tamdrup pensionistklub kl. 14: Valg og banko
Søn. 14. Tamdrupcentret: Søndagscafé kl. 14.30
Tor. 25. Tamdrup Husholdningsforening kl. 19: Foredrag
Man. 29. Tamdrupcentret kl. 19: Højskoledag

MARTS
Tir.

1.

Ons. 2.

Tamdrupcentret kl. 10: Årsmøde i Centerrådet m.m.
Sognearkivet er åbent kl. 14-16, generalforsamling kl. 19
Billedforedrag i Nim konfirmandstue kl. 19.30

Tir.

8.

Husk aflevering af stof til LANDPOSTEN

Tor. 10. Tamdrup Pensionistklub kl. 14: Foredrag
Søn. 13. Tamdrupcentret: Søndagscafé kl. 14.30
Man. 14. Vrønding Forsamlingshus kl. 19: Landmandsliv
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