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Velkommen til 39. årgang af Landposten
– og et nyt år i Tamdrup Sogn
2018 - et nyt år med masser af udfordringer og spændende udvikling i store dele af vort
område – Vi skal som borgere søge mest mulig indflydelse på denne udvikling, så den
tilgodeser flest mulige af vore lokale ønsker og behov.
Hvordan får vi så denne indflydelse ?
I Vrøndingområdet har de gennem længere tid taget initiativ til mange gode lokale tiltag,
som skal sikre at der stadig sker udvikling i det lille bysamfund, og at foreningslivet sikres
en fremtid – se indlæg om disse aktiviteter inde i bladet.
I Lund-Vinten-Provstlund er opgaven lidt anderledes, idet byområdet er større, og der kan
være andre udfordringer med at ”samle folk” om fællesprojekter – det bliver nok mere
spredte tiltag i de enkelte byområder. Dog er der netop igangsat udarbejdelse af en Helhedsplan for hele området – der har været et lille formøde med repræsentanter for de
mange interessegrupper i området, og arbejdet fortsætter nu, og resulterer i et eller flere
borgermøder her i foråret – hvor planerne vil blive drøftet.
I denne forbindelse bliver behovet for et Lokalråd tydelig – og det skal vi have dannet snarest – se inde i bladet om dette.
Trafikproblemerne i området er en anden af de store opgaver, der skal arbejdes med – og
det kan kun gå for langsomt – Bl.a.
arbejdes der ihærdigt på at finde
en god løsning på forbindelsen
Lund-Kørup.
Så der er nok at tage fat på – deltag i debatten og arbejdet, så også
du får indflydelse på udviklingen!

2

8
1
0

Godt nyt år for
Tamdrup Sogn 2018
/JH
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Vrønding Forsamlingshus indbyder til

FRISØR MØLGÅRD.dk
S
 ilkeborgvej 188 A, Lund

Fællesspisning

42 33 34 71

tirsdag d.20. marts kl 18.00.



Menu: luksus mørbradgryde med ris og salatbar.
Herefter kaffe og kage
Pris: Voksne 70 kr, børn (2-12 år) 30 kr.
Drikkevarer kan købes.
Tilmelding senest d.16/3 på SMS 20465290
eller vroending@vroending.dk

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Efter fællesspisning prøver vi noget helt nyt:

Den treenige Generalforsamling

Herefter er der udpegning af medlemmer til kommunens landsbyråd.
Dagsorden, vedtægter og regnskaber vil blive lagt op
på www.vroending.dk, når de er klar.
Der serveres kaffe og kage. Mød op og hør hvad der sker i din landsby.

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

Online booking www.frisørmølgård.dk

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Vrønding
Forsamlingshus, Vrønding Gymnastik og Idrætsforening
(VGIF) samt Vrønding Byforskønnelse.
Generalforsamlingerne vil blive afholdt efter fællesspisningen d.20/3
og forventes at starte ca. kl 19.
Generalforsamlingerne vil blive afviklet sammenflettede og det
forventes at vi er færdige ikke senere end kl 21.

    din frisør for hele familien

V. Rikke Mølgård

Tamdrup PensionistKlub
Program for foråret 2018
8. februar kl. 14.00:

Orientering, regnskab, valg og banko

8. marts kl. 14.00:
			

Billedforedrag ved Mette og Poul Nørup: An der
schönen blauen Donau

3. maj kl. 13.00:

Halvdagsudflugt til Galleri Søhus og Hopballe Mølle

14. juni kl. 8.00:
			

Heldagstur til St. St. Blichers museum i Thorning
og Spentrup

Tilmelding den 25. april til Hanne på tlf.: 75 64 78 36 mellem kl. 08.30 – 10.30

Tilmelding den 6. juni til Hanne på tlf.: 75 64 78 36 mellem kl. 08.30 – 10.30
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Vinten forsamlingshus
FOREDRAG I
VINTEN FORSAMLINGSHUS

JENS VEGGERBY
Nedturen med Stein Bagger
TORSDAG, DEN 1. MARTS KL 18.00
Jens Veggerby fortæller i et ærligt og
personligt foredrag om sit møde med en af
Danmarks historiens største svindlere
Stein Bagger.
Det er en gribende, bevægende og nærmest
uvirkelig beretning om en økonomisk nedtur,
og om et venskab der blev ødelagt.
Jens Veggerby var i 80’erne og 90’erne en af
landets bedste cykelryttere. Han har kørt Giro
d’Italia 5 gange og Tour de France 2 gange,
og vundet adskillige sølv og guldmedaljer ved
både EM og VM.
Oplev Jens fortælle om de meget personlige
oplevelser, som han har været igennem, om
et venskab, der var baseret på blind tillid fra
Jens Veggerby, og om tiden efter afsløringen
af Stein Bagger.
Inden foredraget bliver der serveret aftensmad.
Pris 225 kr.
Vinten forsamlingshus
Silkeborgvej 281
Lund
8700 Horsens
Tlf. 75 65 45 75
Mail. vintenforsamlingshus@
gmail.com
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Der bliver mulighed for at købe drikkevarer.
Køb billetten i Dagli’ Brugsen Lund fra 22. dec,
eller
https://vintenforsamlingshus.nemtilmeld.dk/15/
LANDPOSTEN
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Livets gang i Vrønding

(Den centrale landsby i Horsens Kommune)
”Godt nytår”, siger vi til hinanden, når vi mødes i de første dage af det nye år. En talefrase
eller en høflighedsreplik??. Vi siger det her i Vrønding ….og vi mener det virkelig, for her
i Landsbyen skal vi fortsætte med at fokusere på at gøre det endnu mere spændende at
bo her.
Allerede kl. 17. nytårsdag, hvor mange efter opfordring mødte op ved gadekæret med resterne af champagnen og pebernødder, chokolade, og skød overskuds-raketter af, overhørte flere, at formændene for de forskellige foreninger holdt stående møde i mørket.
Bundgaard, Rasmussen og Jørgensen. Og hvad talte de så om?; undertegnede fik at vide
at de ikke ønskede pressen til stede! Senere fik jeg dog via kvindelist ud af een af dem,
at de arbejdede intenst på at få holdt generalforsamlinger samlet, således at de tre foreninger, Idrætsforeningen, Byforskønnelsesforeningen og Forsamlingshuset skulle indgå
en alliance. Dette til gavn for vores lille by, idet arrangementer ofte kan gå på tværs af
foreningerne.
Her ses de tre gamle mænd, som udgør bestyrelsen i Byforskønnelsesforeningen.

Kørupvej?
Der har hele efteråret været
en heftig debat om Kørupvej – skal den lukkes, eller
indgå i det nye VEGA-industriområde ??
En meget ihærdig arbejdsgruppe har forsøgt at påvirke Horsens Kommune til at benytte
en mere demokratisk proces, når det endelige projekt fastlægges – og der er gennem
flere møder og underskriftindsamlinger vist, at der er et stort behov for en løsning, hvor
Lund og Kørup er forbundet – UDEN at man skal ud på Silkeborgvej eller Mossvej.
Tak for støtten – bliv ved!
Nu har Horsens Kommune så givet besked om at Kørupvej lukkes midlertidigt.
Det drejer sig som udgangspunkt om tiden fra d. 2. januar til d. 15. juni 2018.
I denne periode skal der skal graves kloakledninger ned til Erhvervsområde Vega.

Sidste nyt er, at der under Byforskønnelsesforeningen er nedsat et kulturudvalg. Det består af en af vores lokale kunstnere Bent Wedel og Dorte Lebech.
Dette udvalg har lige holdt et møde, hvor det blev bestemt, at der skal laves en udstilling
af billeder af Meta Therkelsen Bruun i løbet af dette år. Meta Bruun levede en stor del af
sit liv i Vrønding, da hun var gift med Arne Bruun, brugsuddeleren her. Hun døde i 1990 –
84 år gammel. Der findes mange malerier fra hendes hånd i Vrønding og Omegn. Blandt
andet er årstidsfrisen i Vrønding Forsamlingshus et af hendes værker. Det er vores håb at
ejere af billeder fra Meta Bruuns hånd, vil kontakte os med henblik på, at disse billeder
kan vises på en sådan udstilling.
Godt nytår og glæd jer over at dagen er tiltaget med ca. ½ time ved udgivelsen af denne
Landpost

Vi kan så opfordre til, at planlæggerne ved Horsens Kommune benytter tiden til at
gennemføre en ordentlig undersøgelse og sagsbehandling af vejføringen, så man tilgodeser den lokale trafik, og de mange underskrifter og tilkendegivelser der er fra bl.a.
Vrønding Fællesråd.

Allerede efter få dages lukning af Kørupvej står det vist de fleste klar, at omvejen
enten over Tamdrup Kirke / Tamdrup Bisgård, eller ud på den stærkt belastede Silkeborgvej ikke er hensigtsmæssig for nogen!
/JH

Udkantskorrespondenten
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KOM GODT VIDERE MED SAMTALETERAPI

Hos LC Autoservice tænker
vi ikke på andet end biler

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

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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Arr: Vrønding Gymnastik- og
idrætsforening

Hygge i landsbyen Vrønding

Landpostens julekonkurrence.
I December 2017 blev vores postkasse og mail-indbakke flittigt besøgt af læsere med
besvarelser af Landpostens julekonkurrence – og det blev til hele 58 der deltog i
lodtrækningen – som vi viser billeder af herover – Alle fik et nummer, og der blev af
en uvildig person udvalgt 3 vindere - som blev følgende:




Jesper Kristensen, Vintenvej
Luca Bønnelykke Andersen, Gyvelhøj
Kirsten Birk-Sørensen, Bækvej
Vinderne har fået deres præmie, og vi siger tak for deltagelsen til alle
- og GODT NYTÅR 

Vi er trætte af de glatte fortove som ikke bliver saltet.
Man føler sig som Bambi på isen, når der ikke bliver saltet
eller ryddet for sne - når dette er påkrævet.
Vær opmærksom på dette kære grundejere !

FASTELAVN
Søndag
d. 11. februar 2018
kl. 10.00-12.00
i Vrønding forsamlingshus.

Tøndeslagning for børn og voksne, leg og fiskedam…
kl. 11.30 slutter arrangementet med at der serveres
hotdogs!
Pris 30 kr. pr. person (børn til og med 2 år er gratis)
Prisen er for tøndeslagning, hotdogs og fri kaffe og the.
Der kan købes juice, saft og sodavand

Tilmelding ikke nødvendig
… vi ses!

www.vroending.dk

Med venlig hilsen
Malene & Bent Jensen
Silkeborgvej 237, Lund
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Vinten forsamlingshus

VI SØGER STADIGT

Bluegrass i Tamdrup kirke

Vil du være med til at gøre byen FESTLIG
Vi søger 3 frivillige til at hjælpe med at sætte FLAGALLE op

Koncert med Bluegrass Boulevard i Tamdrup kirke
torsdag den 15. marts kl. 19

Bluegrass er en traditionel amerikansk musikform, der har taget sit navn efter
Kentucky, the Bluegrass State.
Bluegrass samler elementer fra den gamle country musik, swing, jazz, blues og
den traditionelle folkemusik, som indvandrerne fra Europa i sin tid bragte med
sig til den nye verden. Læg dertil den flerstemmige sang, som kendes fra de
mange små kirker, og et tekstunivers som spænder fra den evige ulykkelige
kærlighed over menneskeskæbner til det nære forhold til kirken og til troen.
Resultatet er blevet en perlende frisk, energisk, ekvilibristisk og charmerende
musikform.
Koncerten med Bluegrass Boulevard vil forme sig som et causeri, en indføring i
musikken, historien, menneskene og miljøerne bag bluegrass.
Jesper Henning Pedersen står for de underholdende fortællinger om musikken,
dens emner og miljøer. Jesper var tidligere mediekonsulent og leder af Folkekirkeinfo, hvor han bl.a. lavede tv-udsendelserne "Vil du se min smukke kirke".
Bluegrass Boulevard har tidligere bl.a. spillet koncerter på Tønder Festivalen,
Århus Folkemusikfestival, Horsens Folkemusikfestival og i DR-TV.
Der spilles i to sæt á ca. 45 minutter. I pausen vil menighedsrådet servere et glas
vin.
Prisen for dette arrangement er 50 kr. Billetter købes ved indgangen – der kan
betales kontant eller via MobilePay.
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Vær med til at fejre byens borgere
Send dit navn og nummer til
Vintenforsamlingshus@gmail.com
Vi kontakter dig hurtigt derefter
__________________________________________________________________

Vinten forsamlingshus
Silkeborgvej 281
Lund
8700 Horsens
Tlf. 75 65 45 75
Mail. vintenforsamlingshus@
gmail.com

Desværre bliver der ikke afholdt
fastelavnsfest i forsamlingshuset i år.
Vi er stadigt i gang med renovering,
og tør ikke love vi er færdige til
fastelavn. Beklager meget, men vi
lover at der igen til næste år vil blive
fastelavnsfest i forsamlingshuset
LANDPOSTEN 17

DÅBSKLUDE – HURRA!

Som præst i Grundtvigs fædreland fryder jeg mig
over, at der nu knyttes tråde mellem menighed
og dåbsbørn på endnu en ny måde!
Nemlig når børnene ved dåben i Tamdrup kirke får tørret håret, så giver jeg
dem dåbskluden med – som en hilsen fra menigheden!
Kan du lide at strikke og hygge dig sammen med andre med samme
interesse, så kan du nu være med til at fremstille dåbsklude til de små, der
bliver døbt i Tamdrup Kirke.
Mød op i Præstegården tirsdag d. 30. januar kl. 19. (De næste datoer aftales,
når I mødes der og så kommer datoerne på hjemmeside og Facebook!)
Medbring strikkepinde nr. 2½ og 3.
Vi sørger for garn og opskrift og kaffe og kage.
Vil du vide mere, er du meget velkommen til at ringe til Else Kiærbye på tlf.
2013 4089

SOGNEINDSAMLINGEN 2017

HUSK HUSK HUSK
Svendsens el - postbutik - gls
HOLDER LUKKET HVER LØRDAG
18 LANDPOSTEN

Gi’ en hånd og gør en forskel!
I vores nye pastorat Tamdrup-Nim-Underup-Føvling
går vi for tredje år sammen om at være en del af
Folkekirkens Nødhjælps store sogneindsamling
søndag d. 11. marts – vi har brug for dig! Meld dig
som indsamler – ring på tlf. 7565 4522 eller skriv til
dsi@km.dk
Se mere herom på hjemmesiden og på facebook.
LANDPOSTEN 19

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.

Pizza-gudstjeneste i marts
Kom og mød Bølle-Bob i Tamdrup kirke igen!
Torsdag d. 1. marts kl. 17:00 i Tamdrup Kirke
Tilmelding er nødvendig senest d. 22. februar 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.

Alle er velkomne.

FOREDRAG I NIM KONFIRMANDSTUE

Torsdag d. 22. februar kl. 19:00
”Slip livet løs!”
Foredrag v/ Preben Kok, fhv. sogne- og sygehuspræst
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 undertryk (glemt)
den ene af de to sandheder for bedre at kunne lade som om, vi har kontrol
over livet. Der 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?

Arr.: Menighedsrådene fra Tamdrup, Nim, Underup og Føvling sogne —
alle er velkomne og der serveres kaffe/te med brød.
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MENIGHEDSRÅDSMØDER
Onsdag d. 21. februar kl. 18:30 i konfirmandstuen
Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 i konfirmandstuen

Gudstjenesteliste for Tamdrup Kirke
fra 21. januar til og med d. 11. marts
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. 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
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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

”Den store kålbuffet”
Vrønding Forsamlingshus indbyder til

Fællesspisning

Søndag d. 25. februar kl. 10:30
Anden søndag i fasten v/ Dorte Stenberg Isaksen

torsdag d. 1. februar kl 18.00.

Søndag d. 4. marts kl. 10:30
Tredje søndag i fasten v/ Dorte Stenberg Isaksen

Hamburgerryg og kartofler
hertil alle variationer af kål : grønlangkål, sønderjysk kål,
broccholisalat m.v.
Til dessert er der is.

Søndag d. 11. marts kl. 10:30
Midfaste v/ Dorte Stenberg Isaksen

Gudstjenester på Tamdrup Plejecenter
Torsdag d. 25. januar kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang

Pris: Voksne 70 kr, børn (2-12 år) 30 kr.
Drikkevarer kan købes.
Tilmelding senest d.28/1 på SMS 20465290 eller
vroending@vroending.dk

Torsdag d. 8. marts kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Onsdag d. 28. 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

22 LANDPOSTEN

Tamdrup Sognearkiv
Arkivet afholder generalforsamling onsdag d. 7. marts kl. 19 i arkivet.
Støt arkivet - bliv medlem af støtteforeningen.
Bestyrelsen
LANDPOSTEN 23

Helhedsplan for Lund-Vinten-Provstlund
Som nævnt på forsiden, arbejdes der lige nu med at udarbejde en Helhedsplan for
vort samlede byområde.
Arbejdet ledes af Jens Friis-Pedersen fra Horsens Kommune, og der har før Jul været
afholdt et indledende møde med repræsentanter for de forskellige interesseorganisationer i området – bl.a. skole, forsamlingshus, idrætsforening, multihal, Tamdrup
Centret, Landposten, Kirken m.fl.
Der bliver arrangeret et mere formelt borgermøde tidligt i foråret, så alle interesserede kan høre om planerne og komme med input – og deltage aktivt i den kommende
udvikling.
En Helhedsplan skal beskrive eksisterende forhold og skabe rammerne for den kommende udvikling af de pågældende områder – og det kan der jo nok være brug for
med den fart der er på i øjeblikket.
Et af de områder der f.eks. kunne tages op er Lund midtby, hvor der ligger en større
ubebygget grund, der sammen med de øvrige arealer, kunne udvikles til f.eks. gode
lejligheder for de ældre beboere, der gerne vil blive i byområdet.
Et andet meget vigtigt område er trafikken i- og omkring byen. Der er akut behov for
at få udarbejdet en løsning, der tilgodeser sikker og smidig trafik for beboerne. Der er
lavet et stort arbejde for at sikre forbindelsen mellem Lund og Kørup, og der er behov
for at bakke op om en god løsning, så vi både sikrer forbindelsen, men også får løst
trafikproblemet omkring Lundskolen, Lundagerskolen, Hallen og det nye Multihus
– En stor og vigtig opgave.
De nye bebyggelser i Vinten og Provstlund skal også gerne blive en integreret del af
bysamfundet – og det kræver, at vi får samlet kræfterne, og trækker samme vej med
de tiltag der skal til.
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For at sikre en samlet indsats og for at have et samlet talerør til myndighederne, blev
det på formødet bestemt, at vi parallelt med Helhedsplan-arbejdet hurtigst muligt
skal have dannet et

Lokalråd for Lund-Vinten-Provstlund
- og hvordan gør man så lige det?
Der findes Lokalråd i flere af de mellemstore byer rundt om os, og der er flere her,
der har tilbudt os hjælp med at komme i gang – men vi skal jo selv tage initiativet og
danne nogle rammer for, hvad vi forventer, at et Lokalråd skal arbejde med.
Gruppen omkring Helhedsplanen, vil snarest igangsætte arbejdet med at et Lokalrådet kommer i gang, og det er jo vigtigt at få repræsenteret alle relevante instanser i
rådet – som f.eks.: skoler, erhvervslivet, kirken, handlende, foreninger, interesseorganisationer og byområderne Lund, Vinten og Provstlund.
Men der skal jo nogle medlemmer ind i rådet, og der skal laves nogle rammer for
arbejdet – så hvis DU har en mening om disse ting, og gerne vil være medbestemmende om områdets udvikling, så kom frem med dine synspunkter og ideer.
Landposten vil gerne formidle disse input og samle ideerne – indtil et Lokalråd er
dannet – så kom frem med dit bidrag og din mening, så der bliver noget at arbejde
videre med.
Vi håber, at der i næste Landpost kan komme et oplæg og indkaldelse til et borgermøde, med det formål at få oprettet et Lokalråd for Tamdrup Sogn – så vi kan komme
i gang med arbejdet.
/JH
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Vrønding Dyreklinik

Vinten forsamlingshus

Sønder Molgervej 52 • 8700 Horsens • Tlf. 75673220

Renovering af forsamlingshuset
Som de fleste nok har bemærket, er vi jo i gang med
en omfattende renovering af forsamlingshuset.
Det skrider godt fremad, og vi er nu næsten færdig
med at male begge sale, mureren er godt i gang med
at sætte nye fliser op i køkkenet og de sidste vinduer
bliver monteret på fredag.
Vi har stadigt meget der skal laves, så mange timers
hårdt arbejde venter forude. Men vi er meget
taknemmelige for den hjælp vi har fået fra frivillige i
byen. Uden jeres hjælp var vi ikke kommet så langt
som vi er. Mange tak.

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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Vinten forsamlingshus
Silkeborgvej 281
Lund
8700 Horsens
Tlf. 75 65 45 75
Mail. vintenforsamlingshus@
gmail.com
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Hanne Hussmann, tlf. 40346551
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Tamdrup Centrets faste aktiviteter
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Åben datastue
9.00–11.00

Gymnastik
9.00–10.00

Træ værksted
9.30–12.00

Slægtsforskning
9.00-11.00
Start d. 31.01

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

Gudstjeneste
1 x om måneden
(se opslag m. datoer
på Centret )

Madlavning for mænd
10.00–14.00
(Ulige uger)

Line dance
12.00-13.00

Kortspil

Stole-gymnastik
10.00–11.00
Stavgang
13.00

Fredag

13.00–17.00
Strikkecafé
12.30–15.30

Bob spil
14.00
Bankospil
Banko 2. sidste
1. mandag i hver
Sangaftner
torsdag i måneden
måned
(lige uger)
kl. 14.30
kl. 19.00
19.00
v/ Center- rådet
v/ Centerrådet
Derudover har vi åben træning i kælderen efter introduktion med vores fysioterapeut samt kreative lørdage.
Alle er velkomne til at benytte aktivitetsværkstederne mandag til fredag fra kl. 9.00 til 16.00
Datoer til opslagstavlen/kalenderen:
Søn. 21/1: Søndagscafé på Tamdrupcentret m/ Hardy Nicolajsen kl. 14.30: Horsens Privatbaner
Tor. 25/1: Gudstjeneste på Tamdrupcentret kl. 14.30
Tor. 1/2: Kyndelmisse på Tamdrupcentret kl. 16.45 med musik
Man. 5/2: Banko på Tamdrupcentret kl. 19
Tor. 15/2: Banko på Tamdrupcentret kl. 14.30
Søn. 25/2: Søndagscafé på Tamdrupcentret m/ Lærke og Simon Krogstrup kl. 14.30: Sang og musik
Man. 5/3: Banko på Tamdrupcentret kl. 19
Tor. 8/3: Gudstjeneste på Tamdrupcentret kl. 14.30
Man. 12/3: Årsmøde på Tamdrupcentret kl. 10.00
Ons. 14/3: Tøj og skosalg på Tamdrupcentret fra kl. 10

30 LANDPOSTEN

LANDPOSTEN 31

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
JANUAR
Tor. 25.		 Gudstjeneste på Tamdrupcentret kl. 15

FEBRUAR
Tor. 1.		
Ons. 7.		
Tor. 8.		
Søn. 11.
Ons. 21.
Tor. 22.		

Fællesspisning i Vrønding Forsamlingshus kl. 18
Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Tamdrup Pensionistklub kl. 14: Valg og banko
Fastelavn i Vrønding Forsamlingshus kl. 10
Offentligt menighedsrådsmøde kl. 18.30
Foredrag i Nim Konfirmandstue kl. 19

MARTS
Tor. 1.		
Tir. 6.			
Ons. 7		
				
Tor. 8.		
				
Tor. 15.		
Tir. 20.		
Tor. 22.		
Ons. 28.
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Vinten Forsamlingshus kl. 18: Om Stein Bagger
Husk: Aflevering af stof til LANDPOSTEN
Sognearkivet er åbent kl. 14-16.
Generalforsamling kl. 19
Gudstjeneste på Tamdrupcentret kl. 15
Tamdrup Pensionistklub kl. 14: Billedforedrag
Tamdrup Kirke kl. 19: Koncert
Fællesspisning i Vrønding kl. 18.Generalf .kl.19
Offentligt menighedsrådsmøde kl. 18.30
Gudstjeneste på Tamdrupcentret kl. 15
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