Borgerbl ad for Tamd r up Sog n
N umme r 1 | J an ua r 2 0 1 9 | 4 0 . år g an g

Med billedet af forsiden fra den første udgave af et Borgerblad for Tamdrup
Sogn, vil vi markere at det er 40. årgang af bladet vi udgiver her i 2019.
Bladets navn Landposten kom til lidt senere – efter en læserkonkurrence.
Vi skal naturligvis fejre begivenheden med denne jubilæums-udgave af
Landposten, og vi har masser af godt læsestof inde i bladet:
Vi har bl.a. inviteret en række gæster til at bidrage med indlæg, og vi har
endvidere en invitation til jubilæums-reception i Vinten Forsamlingshus den
2. februar, hvor annoncører, læserne og venner af Landposten er velkomne.

Redaktionen takker for opbakningen gennem de 40 år –
Bladet er gennem alle årene blevet produceret ved hjælp af ulønnet og
frivilligt arbejde (bortset fra trykningen), og med
Vejpostenes indsats fra 2010, er alt arbejdet nu
baseret på venlige borgeres hjælp – praktisk som
økonomisk !
– Det vil vi gerne sige en stor tak for !
Venlig hilsen Redaktionen, Jens Heldgaard

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
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Åbningstider i jan. - feb. - mar.
Torsdage kl. 16-18
Fredage kl. 14-17
Lørdage kl. 9.30-13
HUSK: Bestilling og afhentning alle hverdage

Birthe´s Fodpleje
Jeg tilbyder fodplejebehandlinger samt fodmassage.
Jeg er uddannet lægeeksamineret fodplejer og uddannet
fodmassør.

Besøg min hjemmeside for yderligere information.
Åbningstider:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

13.00-17.00
13.00-20.00
09.00-20.00
13.00-20.00
13.00-17.00
10.00-14.00

Kontakt
Birthe Rasmussen
Enghavegårdvej 15, Lund, 8700 Horsens - Tlf.: 23613548
Online booking på: www.birthesfodpleje.dk og på Facebook
LANDPOSTEN
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Stort tillykke til Landposten med de 40 år fra Tamdrup Aktivitetscenter
Kære Landpost
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Af Aktivitetsmedarbejder Jette Bjerre

Stort tillykke med de fyrre
i en by, der bliver større

Jo, vi er skam attraktive,
det er værd om os at skrive

Godt at se, du dumper ind,
hvid og glat trods vejr og vind

Her på centret, der går snakken,
og de ældre skal ha’ takken

Mange men’sker hjælper dig
finde ud på hver en vej

Tak fordi de bærer med
og gør byen til et sted

Du er altid positiv ikke bare tidsfordriv

hvor man ikk’ skal vær’ alene
men hinanden kan betjene

Dine sider skaber rammen
for at vi må trives sammen

Et lokalråd er nu dannet,
styrker sammenhold – blandt andet

I trafik og børneliv
har du hjerte med dit skriv

En lokal avis er rar,
hvis man ingen Facebook har

En natur som er unik
gør os glade, gi’r et kick

Så kan alle følge med
i de ting, der finder sted

Her er plads til boligdrømme
tæt på motorvej at dømme

Vi vil nem’lig ikk’ stå stille
men vær’ med og være vilde

Samlingshus med hotte navne
vort kulturliv klart det gavne

Vild’ idé’r og vild med byen,
elske solskin frem fra skyen

Sport og spejder samt butikker
også højt på listen ligger

Varme hils’ner denne stund
til vor Landpost, der bli’r rund

LANDPOSTEN

INVITATION
Invitation
Landposten vil gerne fejre, at vi nu udgiver årgang nr. 40
Vi inviterer hermed til reception den 2. februar 2019
kl. 13.00 til 17.00 i Vinten Forsamlingshus,
Silkeborgvej 281, Vinten, 8700 Horsens

- hvor læsere, annoncører, foreninger, borgerne i
Tamdrup Sogn og venner af Landposten, er meget
velkomne til en hyggelig eftermiddag med lidt let mad og
drikke, samt mulighed for at møde redaktionen samt
repræsentanter fra Lokalrådene i Lund og Vrønding, samt
høre lidt om de mange ting, der rører sig i sognet.
Der vil også være konkurrencer og lidt lokal
underholdning.
Vi glæder os til at se rigtig mange af Landpostens venner
til nogle hyggelige timer.
Venlig hilsen
Landpostens Redaktion,
Henriette, Dorte, Knud og Jens.

Påtænker man en lille erkendtlighed, så bliver vi altid glade for et lille
bidrag til Landpostens fortsatte drift.
Konto nr.: 1685 – 322 468 2017
LANDPOSTEN
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INVITATION TIL ALLE
I TAMDRUP SOGN
Det vil glæde Tamdrup sogns menighedsråd
at se sognets beboere til orienteringsmøde

SØNDAG DEN 24. FEBRUAR
Mødet indledes med gudstjeneste i Tamdrup kirke kl. 11.00, hvorefter
vi mødes i konfirmandstuen i præstegården.
Har man ikke mulighed for at deltage i gudstjenesten, er man
velkommen i præstegården kl. 12, hvor der vil blive serveret tarteletter
ad libitum.
Menighedsrådet orienterer om dets virke - hvad har vi arbejdet med
de to første år af denne valgperiode, og hvad har vi tænkt os at
arbejde hen imod de kommende to år.
Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål til menighedsrådet
Vi glæder os meget til at se Jer alle sammen.
Af hensyn til tartelet-kokken beder vi Jer om at melde til ved at ringe,
sms'se eller maile til Jan Gaarden på tlf. 23464329 eller mail:
famgaarden@tdcspace.dk - senest den 20. februar.

Mange hilsner
Tamdrup menighedsråd
LANDPOSTEN
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Kære trofaste læsere,
Jeg Landposten, fylder 40 år og det vil jeg
markere ved at dele nogle af mine private sider
med jer. Sådan nogle tror i måske slet ikke
findes, i et lille beskedent blad på landet. Men
prøv og læs med, måske får i et nyt syn på mig
når du fremover læser Landposten.
Min forside er mit ansigt udadtil, ikke sprælsk eller udfordrende, ikke meget
rød læbestift, men sober og reel i min fremtoning. Allerede her er jeg nødt til
at vedgå mit køn, som jeg fra min første udgave altid har opfattet som
hunkøn, altså jeg er en frøken Landposten. Det er nok overraskende, men
nogle af jer har måske følt en lille feminin fornemmelse i mine ellers robuste
blade. Og robust skal man være, tænk på hvordan jeg føler det, når der med
store bogstaver står DØGNVAGT ÅRET RUNDT på min smukke bagdel. På en
dårlig dag kan jeg føle mig lidt Me-Too ramt. Jeg har dog oftest gode dage
men det kan også være hårdt for mig, at ligge i en Nettopose på en eller
andens bagagebærer på vej ud i jeres postkasser, men Landposten skal ud og
takket være søde omdelere, kommer jeg helt ud i hjørnerne. Apropos
hjørnerne, så kunne jeg berette mangt og meget, fra et langt liv i jeres private
hjem. Jeg ser og lytter med på køkkenbordet, under fjernsynet, på
kommoden og på natbordet.
Så jeg er en velinformeret pige kan i tro, men også en meget diskret og dydig
pige, ellers holder man ikke som lokalt blad i 40 år. Så frygt ikke for sladder
fra mine sider. Jeg skal præsentere Præstens side, den store gravemaskine
og de lokale ildsjæle med lige stor respekt og værdighed, og det kræver pli og
omtanke.
Jeg har mange år at tænke tilbage på og husker hvordan jeg blev omdelt af
selveste Post Danmark på lige fod med breve fra tante Olga og breve fra
Skattevæsenet. Og det må jo siges, at min status er faldet lidt på det punkt,
men samtidig føler jeg også en lille sejr i, at jeg fik glade frivillige omdelere,
det lykkedes aldrig for brevene fra Skat. Jeg har en drøm om at flyve, ikke
bare flyve op af tasken og havne i en hæk, det har jeg prøvet og blive
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pjaskvåd og tørret til ukendelighed på en brændeovn. Nej at flyve med drone
måske, og dale ned over sognet, ligesom englene i skjul, med dugfriske
Landpostnyheder til jer. Når jeg nu er ved visionerne, har jeg tænkt om der
er plads til lidt kærlighed i Landposten, en lille side med Landmand søger
kærlighed, jeg har da øje for et par stykker som godt måtte knitre lidt i mine
flige. Nå nej vi bliver ved dydigheden, men kærlighed til dyrene har jeg og jeg
nyder altid når der er dyr på mine sider. Små "Hovsa’er" der tumler rundt i
Dyreklinikken med bror Bruce, eller den lille mis der er så sød, at den er løbet
væk og gerne vil findes igen af nogen der har set den, eller lukket den inde,
det er synd og jeg håber nogen finder lille mis igen. Hvis noget er synd for
mig, kan det være når nogen finder på, at rive hele ryggen af mig fordi
Opslagstavlen absolut skal sættes op med magnet på køleskabslågen. Tænk
lige over hvor oprivende det er for mig. Det er i sådanne situationer man skal
have noget eller nogen at tro på, nogen man kan stole på og være tryg
ved. Og her bliver det meget privat for mig, min "Gud " og Redaktør er Jens,
nu er det sagt.
Jens er ham der har gjort mig til det jeg er, og altid har været der for mig.
Sammen med sit team bestående af Knud, Børge, Dorte og Henriette der er
min stylist, kæmper de for mit liv år ud og år ind, Jeg husker også Martin og
Inge som frafaldne disciple.
Disse kærlige mennesker skaber et liv for mig og jeg er lykkelig, især fordi
Tove lader mig få en så stor del af sin Jens. Jeg er jo kun et lille blad og kan
aldrig gøre Tove rangen stridig, men et stort ønske har jeg, hvis jeg
nogensinde skal være andet her på jorden end Landposten, så lad mig blive
en gammel rusten Folkevogn på Jens Heldgaards lift.
Kærlig hilsen Frøken Landposten

LANDPOSTEN
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HUSK HUSK HUSK
Svendsens El - Postbutik - GLS
HOLDER LUKKET HVER LØRDAG
Fællesspisning i Vrønding
En gammel tradition i Vrønding Forsamlingshus,
med at fejre Kyndelmisse med gule ærter og kød.
Godt nok en uge senere, men den afholdes

Fredag 8/2 ´19, kl. 18

Pris 70 kr. incl. kaffe.
Pris 30 kr. (2-12 år)
Alternativ menu til ikke ærtespisende.
Tilmelding på 22 98 33 47 senest mandag 4/2 ´19.
På vegne af forsamlingshuset, Else-Marie og Inga
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Nyt fra Tamdrup Aktivitetscenter, Silkeborgvej 245 * For seniorer 60+
Kyndelmissefest torsdag d. 7/2 kl. 17.00




Gule ærter m/ pølse og flæsk
Pandekager m/ is
Kaffe og småkager

Underholdnings Companiet fra Ebeltoft kommer og
synger revy viser m.m. i skiftende, festlige kostumer.
Pris: 150,- kr.

Drikkevarer købes

Tilmelding senest d. 24/1 til Grethe på tlf. 20 45 68 78

Søndagscafé d. 24/2 kl. 14.30 med koret Unoderne

Koret fra Præsthøjgården i Horsens synger danske viser og sange for og med os.
Entré 50,- kr. inkl. kaffe og kage. Tilmelding senest 18/2 til Grethe på tlf. 20 45 68 78
Årsmøde torsdag d. 7/3 kl. 10.00
Dagsorden ifølge vedtægterne:

Årsberetning fra Centerrådet v/ formand Grethe
Andersen
Indkomne forslag (skal være formand i hænde
senest 1 uge før)
Valg til Centerrådet

Tamdrup Centrets Bus

Årsberetning v/ formand Steen Algreen
Opløsning af Tamdrup Centrets Bus

Centerrådet er vært ved kaffe og
rundstykker

LANDPOSTEN
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Kære Landposten.
Tillykke med dit 40 års jubilæum.
Jeg har fulgt dig i de 40 år, der er gået siden du første gang kom ind i vores
hus – og du havde ikke engang et navn.
Men før dig har jeg kendt en Landpost af kød og blod. Han kørte rundt på en
Nimbus motorcykel ovre i Vestjylland, hvor jeg kommer fra, og han var meget
venlig og hjælpsom. Han kom med Ringkøbing Amts Dagblad, tog penge med
og betalte vore regninger, satte frimærker på vore breve, sendte brevet, tog
en besked med til naboen og sørgede i det hele taget for at det lille sogn var
orienteret om hvad der skete.
For al den hjælp blev han budt på formiddagskaffe, og vi skulle skrives på
hans liste, da han hver dag havde et sted på ruten, hvor der vankede kaffe.
Der blev drøftet meget over formiddagskaffen, og alle var godt orienteret.
Jeg ved også at du, kære Landpost, bidrager til orientering i Tamdrup Sogn,
men det kommer vi til senere.
I starten kom du på besøg her hos os 8 gange om året, og når du meldte din
ankomst, ryddede vi kalenderen for andre aktiviteter end vores faste arbejde.
Du kom nemlig til os i form af små sedler, små og lange beskeder blev smidt
ind af brevsprækken i døren, nogle gange ringede telefonen med en besked,
som vi så skrev ned, for derefter at renskrive det på en manuel
skrivemaskine, inden redaktøren kunne aflevere det til trykkeren Louis
Ludvigsen, som dengang boede på Sønderbrogade i Horsens. Derefter
hentede Knud Friis dig på trykkeriet og sørgede for at du blev omdelt via det
postvæsen som eksisterede og fungerede dengang.
Nu kommer du kun 6 gange om året, og du er meget nemmere at have på
12
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besøg nu. Dine beskeder kommer flyvende elektronisk, og vi behøver ikke
længere at sætte en hel uge af til dine besøg.
Der er nu en ”udkantsmedarbejder” som sørger for artikler og orientering fra
dele af sognet, og redaktøren har fundet en hjælper som gerne vil tjekke at
du ser godt ud, trimme dig for overflødige udsagn, gøre dig fiks og læsevenlig,
sørge for at du fremstår ren og klar i sort/hvide farver - sådan som nu en
rigtig Landpost altid har set ud.
Du bliver også puslet om fra din start til du ligger ude på sognets
køkkenborde, du er i mange varme menneskehænder, kun selve trykningen
foregår elektronisk.
Redaktøren henter dig på nu i trykkeriet på Fuglevangsvej, og afleverer dig på
køkkenbordet hjemme hos os. Så bliver hvert eneste eksemplar af dig talt op
med varme hænder, og bundtet og puttet i poser til vore kære Vejposte, som
med smil tager imod dig, og igen med varme menneskehænder deler dig ud i
de ca. 1400 postkasser som er her i vort sogn.
Derefter ved jeg, at du bliver læst af rigtig mange , jeg har hørt at du nogle
steder hænger på opslagstavlen, til der kommer en ny landpost igen, og
enkelte steder ved jeg, at du er gemt fra du udkom første gang, og der
optager du trods alt en del reolplads.
Men vores redaktør et meget opmærksom på, at du ikke bliver overvægtig,
din vægt kan svinge lidt fra gang til gang, alt efter hvor mange nyheder du har
med, det kan være Præsten har meget på sinde, måske har én af dine
annoncører et godt tilbud, eller der én som gerne vil fortælle en lille historie,
der skal være plads til lidt af hvert. Men din størrelse er der ikke ændret på i
de 40 år du har eksisteret. Du er altid 21 cm høj og 15 cm bred og din kulør er
sort/hvid og sådan skal du se ud synes jeg.
Jeg håber og ønsker alt godt for dig kære Landpost i tiden der kommer, du er
stadig velkommen her på køkkenbordet 6 gange om året.
Jeg vil med glæde tage dig i mine hænder og give dig videre til alle sognets
beboere.
Tak at jeg må være en del af dig.
God vind til dig og den samlede redaktion.
Kærlig hilsen, Redaktørens kone.

LANDPOSTEN
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Hygge i landsbyen Vrønding

FASTELAVN
Søndag
3. marts 2019 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

Vinte
Silkeb
Lund
8700
Tlf. 7
Mail:
hus@
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Vinten forsamlingshus

Vinten Forsamlingshus
indbyder igen i år til

FASTELAVNSFEST
Søndag den 3. marts 2019 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 sodavand.
Mvh.
Bestyrelsen
Vinten forsamlingshus
Silkeborgvej 281
Lund
8700 Horsens
Tlf. 75 65 45 75
Mail: Vintenforsamlings
hus@gmail.com

LANDPOSTEN
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Når fællesskabet får vokseværk
Det var d. 29. november 2015. Der var tre dage til vi overtog nøglerne til
vores nye hus i Lund, og stormen Gorm raserede over Danmark. Klokken var
omkring 21.00 da vi modtog nyhederne om, at taget på vores lejlighed i
Aarhus var blæst af. Vi besluttede os for at køre forbi Lund og sikre os, at
huset, som vi lige havde købt, ikke havde fået stormskader. Dette var vores
første møde med vores nye naboer, og en smag på den imødekommenhed
som kendetegner Lund og omegn. Efter i fællesskab at have pillet en vildfaren
trampolin ned fra valnøddetræet i baghaven, blev vi enige med naboen om,
at vi ville mødes igen, når vejret var stilnet af. Første weekend efter vi var
flyttet ind, mødtes vores familier hjemme hos os, hvor vi julehyggede og
spiste æbleskiver af papservice mens vi sad på flyttekasser. Dette blev starten
på et skønt venskab. Efter blot seks dage, følte vi os mere hjemme og
velkomne i Lund end vi gjorde efter seks år i Aarhus.
I de følgende tre år har vi set Lund og omegn vokse. Nye udstykninger
etableres og huse skyder op som spirer fra den dugfriske jord. Udviklingen
betyder nye medborgere, nye naboer og nyfødte skud på stammerne i
institutionerne.
Så hvordan sikrer vi os, at denne udvikling bevæger sig i en retning som er
bedst for byen som helhed? En del af svarene ligger i den kommende
helhedsplan for Lund og omegn, som er på tegnebrættet i 2019.
I år skal planlæggere fra Horsens Kommune, med input fra Lokalrådet for
Lund og Omegn samt en tidligere nedsat følgegruppe, arbejde med emner
som blandt andet skole og daginstitutioner, infrastruktur og trafiksikkerhed,
rekreative områder og bymidte. Et initiativ og en plan som jeg personligt ser
meget frem til at være en del af.
En af Lund og omegns store styrker, er vores fællesskab og vores lyst til at
mødes med hinanden. Dette ses eksempelvis til både fællesspisning i den
lokale Brugs, til byfesten og til juletræstændingen, som vi i lokalrådet gerne
vil takke for den store opbakning til. Som borgere skal vi sikre os, at dette
fællesskab og sammenhængskraften imellem Lund, Provstlund og Vinten
styrkes i takt med at byen vokser. Men fællesskabet kan ikke komme fra
helhedsplaner og andre skrivelser fra Horsens Kommune - fællesskabet
kommer indefra. Fra dig og mig.
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Så hvad kan du som borger gøre for at dette lykkes?
Min opfordring er: Støt op om vores foreninger, hjælp din nabo (eller en
anden i dit område hvis du kan se, at de har brug for hjælp), saml affald op på
vejen, kontakt vejmyndigheden, hvis der er kommet et hul i vejen foran dit
hus og del dine tanker, hvis du brænder inde med en rigtig god ide for
området. Vi har alle et fælles ansvar for, at Lund og omegn forbliver et
fantastisk sted at bo, både for unge og gamle – og alle os midt imellem.
Vi ser frem et nyt og spændende år, med masser af opgaver og muligheder.
Og hvis du er en ildsjæl eller er i besiddelse af et særligt sæt evner, så tøv ikke
med at give dig til kende. Vi vil gerne høre fra dig.
Med ønske om et godt nytår, og et stort tillykke med det flotte jubilæum til
Landposten,
Rasmus Bie
Formand for Lokalrådet for Lund og Omegn.

Landpostens julekonkurrence
Tak for de mange besvarelser på vores
julekonkurrence – hyggeligt med de mange
hilsner i postkassen og indbakken 
Vi har trukket lod blandt de over 60
besvarelser, og vinderne har fået deres
præmier.
De heldigt/dygtige var følgende:
Villy Holtet, Lund
Alexander Nørup Gaarden, Provstlund
Else-Marie Møller, Vrønding

LANDPOSTEN
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Maria Daugaard Sørensen 20154575 (hverdage mellem 17 og 20)
Eller send en sms el. mail på vintenforsamlingshus@gmail.com og du vil blive kontaktet.
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Onsdag d. 30. januar kl. 17:00 fejrer vi
kyndelmisse med en lysgudstjeneste i
Tamdrup kirke
Sognets spejdere medvirker og vi bærer lys rundt i kirken under sang.
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.

”COHEN I KIRKEN”
Onsdag d. 27. februar kl. 19:30
i Tamdrup kirke
Glæd dig til store sange og prægtig poesi!
Oplev en koncert med sange af Leonard Cohen og et besøg i digterens
univers med

Karsten Holm & Cohen Trioen.

Koncertfortællingen ”Cohen i kirken” tager fat på en række af Leonard
Cohens største sange og sætter dem ind i en ramme af mesterens poesi og
historie. Fra start til slut er Leonard Cohen manden bag alle ordene – både i
sangene og i fortællingerne mellem sangene.
Arr. Tamdrup-Nim-Underup-Føvling Pastorat
Alle er velkomne og der er fri entré!

LANDPOSTEN
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5-ÅRS-DÅBSJUBILÆUM SØNDAG D.
10. MARTS KL. 11:00
Vi holder en fest for dem, der blev døbt i Tamdrup kirke i 2013.
Hvis man nu bor her i Tamdrup sogn, men er blevet døbt et andet sted i 2013,
så er man naturligvis også meget velkommen til at være med og holde sit 5års dåbsjubilæum her i Tamdrup kirke.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe/sodavand i våbenhuset 
Der er en gave til jubilarerne, så vi beder om, at man tilmelder sig på:
dsi@km.dk
Vi glæder os til at se dig og din familie.

BØLLE-BOB GLÆDER SIG TIL AT SE DIG OG
DIN FAMILIE I KIRKEN!
Bølle-Bob håber, at du kommer op i Tamdrup kirke
og synger sange og spiser pizza 
Torsdag d. 14. marts kl. 17:00
Tilmelding er nødvendig senest d. 13. marts 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.

NYE TIDER!
Som den opmærksomme læser vil kunne se i gudstjenestelisten nedenfor, så
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sker der ændringer i gudstjenestetiderne i Tamdrup-Nim-Underup-Føvling
pastorat:
På en almindelig søndag vil der være gudstjeneste kl. 9:30 og kl. 11:00 i to af
kirkerne ved den samme præst – begge gange højmesse med nadver.
Når der er særlige anledninger, kan gudstjenestetidspunktet være noget helt
tredje, på samme måde som det hidtil har været, eksempelvis aftengudstjenester kl. 19:00 eller gudstjenester om eftermiddagen….

Gudstjenesteliste for Tamdrup Kirke fra
20. januar til og med 7. 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. 20. januar kl. 11:00
Anden søndag efter Hellig tre konger v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 27. januar kl. 9:30
Tredje søndag efter Hellig tre konger v/ Peter Lynggaard Uth
Onsdag d. 30. januar kl. 17:00
Kyndelmisse v/ Dorte Stenberg Isaksen – se omtalen
Søndag d. 3. februar kl. 11:00
Fjerde søndag efter Hellig tre konger v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 10. februar - ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Sidste søndag efter Hellig tre konger i Underup kl. 9:30 og i Føvling kirke kl.
19:00 v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 17. februar kl. 11:00
Septuagesima v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 24 februar kl. 11:00 – efterfølgende menighedsmøde med
kirkefrokost i konfirmandstuen, se annoncen.
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Seksagesima v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 3. marts kl. 9:30
Fastelavn v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 10. marts kl. 11:00 – DÅBSJUBILÆUM – se omtalen
Første søndag i fasten v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 17. marts kl. 9:30
Anden søndag i fasten v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 24. marts kl. 11:00
Tredje søndag i fasten v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 31. marts kl. 9:30
Midfaste v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 7. april kl. 11:00
Mariæ Bebudelsesdag v/ Peter Lynggaard Uth

Gudstjenester på Tamdrup Plejecenter
Torsdag d. 31. januar kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Torsdag d. 28. februar kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Torsdag 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
HUSK vores internetadresse: www.tamdrupkirke.dk
Og find kirken på facebook under navnet ”Tamdrup Kirke”
De kærligste vinterhilsner fra Dorte Stenberg Isaksen
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Vi har et moderne og lyst skadecenter, hvor du bliver mødt af vores dygtige
pladesmede og mekanikere, der har stor faglig kompetence og indsigt i de
nyeste reparations - og sammenføjningsteknikker.
Vi samarbejder med ALLE forsikringsselskaber. Derfor kan vi hjælpe dig
igennem hele forløbet med skaden.
Kort sagt!
Så er vi kompetente - vi har styr på tingene - vi har flere nyere lånebiler og
afleverer altid en rengjort og nyvasket bil til dig.
Kontakt vores pladesmed:
Reno Taulborg Rasmussen, mobil: 9363 5666 - 2113 8781

LC AUTOSERVICE A/S
Silkeborgvej 136, 8700 Horsens, Tlf.: 7565 4411
Mail: info@lcautoservice.dk – www.lcautoservice.dk
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Anerkendelse til dit lokale autoværksted
LC Autoservice A/S

Værkstedskæden Din Bilpartner er nomineret til Auto Awards 2018,
dette gælder for din lokale mekaniker Anders Skov Rasmussen &
Rasmus Swane Krustrup fra LC Autoservice A/S.
Til hverdag går værkstedets mekanikere dog ikke op i prisnomineringer
men mere i, at få kunderne hurtigt og sikkert videre.
Anders Skov Rasmussen
Mobil 40 78 48 83 – Mail: info@lcautoservice.dk
Rasmus Swane Krustrup
Mobil 27 84 11 81 – Mail: rasmus@lcautoservice.dk

LC Autoservice A/S
Silkeborgvej 136, Lund - 8700 Horsens - Tlf. 75 65 44 11
www.lcautoservice.dk
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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
LANDPOSTEN
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Vrønding NYT ÅR 2019

(Den centrale landsby i Horsens Kommune)

Vrønding City (arkivfoto)

Hvad skete der så i Vrønding i 2018? Det er tid til at give et kort(!) overblik!
Vi må nok sande at Vrønding 1 2018 fik en kraftig (global)opvarmning i hele
sommerhalvåret. På en måde var det ganske dejligt, græsslåmaskinerne
stod stille, ingen larm fra dem i hvert fald. (den sparede brændstof trækker
vi så fra i CO2 udledningen). Til gengæld grillede vi masser af lækre bøffer,
koteletter og pølser (ups: plus på CO2 siden). Lidt larm skulle vi dog have, når
nogen af os fandt på at fælde et par træer; dertil må jo bruges en motorsav
(mere brændstof). Til gengæld har vi da også plantet nogle træer her og der.
(plus i Co2 regnskabet)
Det var jo rigtigt dejligt med det varme vejr, når alle de sædvanlige
udendørsprojekter løb af stablen her: Forårs indsamlingen af affald i og
omkring Vrønding, Sct. Hans aftenen, Børneaktivitetsdagen i sep. De
indendørs aktiviteter har haft omdrejningspunkt i Forsamlingshuset:
fastelavsfesten for alle børnene og andre barlige sjæle, fællesspisningerne,

Mortensaften
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juletræstænding og Bankospillet. Pladerne til dette spil med tallene på er
meget gamle; det ses på små notater på nogle af dem. At være med der, er
en ganske speciel oplevelse. Man kunne høre en knappenål falde til jorden.
Der var også udenbys deltagere, der så hvas på en, hvis man kom til at hviske
bare ganske lavt.
De havde også egne brikker til at flytte rundt med!!….(- det behøver vi
i Vrønding ikke) - og en magnetdims til at fjerne brikkerne med ved et
afsluttet spil. Der lærte man så det! Overskuddet, ca. 4000 kr. herfra, går
til forsamlingshusets fortsatte istandsættelse. Vi har allerede nydt godt af
renoveringen af toiletterne der er så flotte, at man ligefrem får lyst til at tisse
der før man skal. Men der skal endnu flere penge i kassen for at komme alle
borebillerne til livs i forsamlingshusets træværk. Så hvis du gerne vil vise
medlem-og fællesskab kunne du måske få lyst til at sætte et par kroner ind
på forsamlingshuset konto: 9211 4581550117. Husk at skrive afsender. Pt. er
der bare godt 30 medlemmer.
Kulturudvalget havde
også fornøjesen af at låne
forsamlingshuset d. 22.
- 23. sep.2018. Ca. 250
mennesker fandt vej hertil,
da der var en udstilling
af værker lavet af Meta
Therkelsen Bruun. Det gik
4 søskende fra Vrøndinggard
ikke stille af. Mennesker,
der ikke havde mødt hinanden i mange år, fandt sammen og snakken gik
på kryds og tværs. Bl.a. fire søskende, der for mange år siden ferierede hos
deres bedsteforældre, Kejserfamilien, kom fra Holstebrokanten og fandt
minderne frem sammen med andre, der for længst er flyttet fra byen, eller
stadigvæk er her.
Biltoft familien samlet.
Biltoft boede på Neder
Vrøndingvej, hvor Ole
Petersen nu bor. Ole ses
i øvrigt på billedet på
modstående side i samtale
med Tove ”Købmand”.
Tove og hendes 5 søskende
30
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boede lige ved siden af
forsamlingshuset. Der hvor
der i dag er P-plads. Her
lå der en købmandsbutik
engang. Tove kom sammen
med sin mand helt fra
Sjælland af og mødte mange
gamle skolekammerater.
Helt fra Åbenrå kom Finn Pedersen samt
hustru. Det er Finn Pedersen, der har lavet
hjemmesiden om Meta Bruun. Det passede
ham rigtig godt at se denne udstilling og
roste den i høje toner.
Meta Th. Bruun tog ofte rundt og malede
Billeder på bestilling af gårde og huse.

Her er det Sandvad, far og søn,
der fik gården foreviget.

Mange kom fordi de havde hørt det fra
nogen, der havde set det på Facebook,
eller læst annoncen i Horsens Folkeblad.
Men omtalen i Horsens Folkeblad dagen
før, og forfattet af Chr. Rimestad, gav
også pote.
Meta Bruun var også en dygtig portrætmaler – og alsidig, idet hun også
malede friser på vægge, skar billeder ud i træ, lavede billedtryk og akvareller.
LANDPOSTEN
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Vi må, ud fra den
store interesse
der var, og alle
de pæne ord vi
hørte, konkludere,
at udstillingen var
en succes. Det var
lidt ærgerligt, at
vi ikke havde tid
og råd til et par
ekstra udstillingsdage, som flere spurgte efter. Men budgettet var allerede
overskredet, da vi ikke kunne holde det inden for de 7500 kr. vi havde fået
fra henholdsvis Horsens Kommune (2500 kr.) og Landsbyrådet (5000 kr.).
Forsamlingshuset lagde lokaler vederlagsfrit til. Svendsen EL gav en fin rabat
på lyssætningen. Endvidere blev udstillingsvæggene transporteret til spotpris
af 3x34.
Alle, også de der hjalp med at
slæbe og smøre 200 sandwichs,
skal have tak for hjælpen.

2 af de 3 arrangører, Bent og Dorte

Sidst, men ikke mindst, skal
Kulturudvalgsformanden i Horsens
kommune Jacob Bille fordi han åbnede
udstillingen og sagde nogle rigtig
nydelige ord.
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Nørklestuen i Lund…
Hver anden torsdag aften (19-22) mødes vi i Nørklestuen – til hyggeligt
samvær med vores nørklerier.
Det kan være at strikke, hækle, sy, brodere eller andet håndarbejde.
Vi har kaffe på kanden og en bette kage plejer også at finde vej 
Her er plads til både øvede og nybegyndere.
Går du med et ønske om, at lære at hækle eller strikke så vil vi gerne hjælpe
dig i gang..
Det koster ikke noget at deltage – men kaffekassen skal have en skilling. 
Har du tid og lyst til at bruge et par timer i hyggeligt selskab med os
”Nørklere” – så vil vi gerne byde dig velkommen på Silkeborgvej 182 i Lund
(19 – 22):
d. 31 jan. – d. 14 feb. – d. 28 feb. – d. 14 marts. – d. 28 marts – osv hver
anden torsdag.
Du kan finde os på Facebook i gruppen: ”Nørklestuen i Lund (8700 Horsens)”

Nørklestuen i Lund, Silkeborgvej 182 -

Indgang til nørklestuen = gennem gården…
------------------------------------------------------------Med venlig hilsen, Preben Johansen, Tlf.: 5083 1304 / 5115 1777
Mail: norklestuen@johansen-dk.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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Sudoku Today
Sværhedsgrad: Middel
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Hent nye, gratis sudokuer hver dag på sudokutoday.com

Generalforsamling
Tamdrup Sognearkiv
Onsdag d.6. marts kl. 19
Bestyrelsen
36

LANDPOSTEN

Her bringer vi lidt inspiration til de mange store og små ”Perle-kunstnere”
der sikkert findes blandt vore læsere – til lidt vinterhygge ved køkkenbordet.
Mønsteret er leveret af Mie Møller Bie, Lund
- Tak for det
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OPSLAGSTAVLEN
JANUAR
Søn. 20.
Tor. 24.		
Ons. 30.
Tor. 31.		

Tamdrupcentret kl. 14.30: Søndagscafé
Tamdrup Aktivitetscenter kl. 14.30: Banko
Tamdrup Kirke kl. 11: Kyndelmisse-gudstjeneste
Tamdrupcentret kl. 14.30: Gudstjeneste

Lør. 2.		
Man. 4.
Ons. 6.		
Tor. 7.		
Fre. 8.		
Ons. 13.
Tor. 14.		
Tor. 21.		
Søn. 24.
				
Søn. 24.
Ons. 27.
Tor. 28.		

LANDPOSTEN: Reception i Vinten Forsamlingshus kl. 13
Tamdrup Aktivitetscenter kl. 19: Banko
Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Tamdrupcentret kl. 17: Kyndelmissefest
Vrønding Forsamlingshus kl. 18: Fællesspisning
Tamdrup Aktivitetscenter: Sangeftermiddag 14.30
Tamdrup Pensionistklub kl. 14: Valg, banko m.m.
Tamdrup Aktivitetscenter kl. 14.30: Banko
Menighedsrådsmøde. Kirkefrokost i konfirmandstuen efter
gudstjenesten
Tamdrup Aktivitetscenter kl. 14.30: Søndagscafe
Tamdrup Kirke kl. 19.30: Cohen i kirken
Tamdrupcentret kl.14.30: Gudstjeneste

Søn. 3.		
				
Man. 4.
Tir. 5.			
Ons. 6.		
				
Tor. 7.		
Ons. 13.
Tor. 14.		
Tor. 28.		

Vrønding Forsamlingshus: Fastelavn kl. 10-12
Vinten Forsamlingshus: Fastelavnsfest kl. 14.30
Tamdrup Aktivitetscenter kl. 19: Banko
Husk aflevering af stof til LANDPOSTEN
Sognearkivet er åbent kl. 14-16
Generalforsamling kl. 19
Tamdrup Aktivitetscenter kl. 10: Årsmøde
Tamdrup Aktivitetscenter: Sangeftermiddag 14.30
Tamdrup Pensionistklub kl. 14: Bondeliv
Tamdrupcentret kl. 15: Gudstjeneste

FEBRUAR

MARTS
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