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Forår i Tamdrup sogn
Der er mange forårstegn når I læser dette nummer af Landposten
– og vi kan begynde at glæde os over at naturen
vågner igen, så vi kan komme ud og nyde de udendørs aktiviteter.
Men det er ikke kun i naturen der hersker
forårsaktiviteter – vi oplever i Tamdrup
Sogn en god udvikling på mange områder, bl.a. er der nu over 50 nye
familier i Provstlund området, og
det ser ud til at fortsætte med
udbygningen - Velkommen til Jer!
Der sker også mange spændende ting
for beboerne i Vrønding, og i Lund er
der netop påbegyndt en udbygning
af Børnehuset på Silkeborgvej.
Der arbejdes også hårdt for at få projektet
med Multihus og nye faciliteter på Sportspladsen i Lund projekteret, så byggeriet kan
komme i gang.
Horsens Kommune har i starten af marts udsendt
anmodning om ideer til udvikling af Lund bymidte,
og bl.a. også en plan for butik og restaurant på trekanten ved Provstlund Allé.
En lokalplan for disse områder er nu under udarbejdelse – så hold øje med
høringsfasen – så kan I kommentere og komme med ideer.
Vi vil ønske alle i Tamdrup Sogn et dejligt forår

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

• Babyer med skævhed og uro
• Motoriske problemer
• Stress, muskelspændinger
• Nakke, ryg og bækkengener
• Hovedpine og øreproblemer
• Velvære

# køb et gavekort #
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Giv lidt og få meget
Under denne overskrift skal vi have samlet folk, så vi får mere end bare en
ekstra sal ved hallen, for de 10 mio. kr som kommunen har givet.
Vi ønsker at Lund Multihus bliver et fritidskulturelt samlingspunkt og mødested.
Stedet hvor vi alle kan mødes og dyrke foreningsidræt, fitness og udendørs
aktiviteter. Mødested for vores lokale løbe- og cykel-klubber, et sted hvor man
kan være sociale sammen, se en fodbold- eller håndbold-kamp, måske høre
et spændende foredrag, spise sin aftensmad, holde en fest, deltage i arrangementer eller blot hænge ud, for at mærke den summen af liv, som Lund får
mere og mere af, i kraft af at vi vækster stort.

Og hvis alle løfter lidt, så er det ikke en tung opgave.
Vi har allerede grupper der bl.a. arbejder med:
•
Fondsforening (Bestyrelse der skal stå som ansøger af ekstra midler)
•
Bygge-arbejdsgruppe (Færdiggørelse af tegninger)
•
Fundraising (Der skal søges ekstra midler til projektet)
•
Fitness (Hvordan skal denne del etableres, og er der økonomi i den)
Disse grupper kan få brug for ekstra hjælp, og ellers kommer vi bl.a. også
snart til at mangle folk, til at hjælpe med indsamling af lokale midler (Privat
og erhverv)
Efterhånden som der kommer yderligere konkrete opgaver der skal løses
(store, som små) vil vi udbyde disse via Facebook og vores nyhedsmail.
Derfor: ”Sign up” og tilkendegiv at du ønsker at bidrage til Multihuset
og give en hjælpende hånd, på en specifik og afgrænset opgave.
Du forpligter dig ikke til et fast antal arbejdsopgaver – men bliver en del af
flokken, der løfter i fællesskab. Så tilmeld dig med det samme.
Tilmeld nyhedsbrev:

Med venlig hilsen - Multihus udvalget
Lund Multihus

Du kan kontakte os på:
lundmultihus@gmail.com

LANDPOSTEN

5

6

LANDPOSTEN

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
LANDPOSTEN
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Ildsjælene fra Vrønding
(Udkants-Tamdrup)
Danmark er foreningernes land. I Vrønding har vi faktisk 3 foreninger lige for
tiden: Forsamlingshuset, Idrætsforeningen og Byforskøndelses-foreningen. I
disse foreninger sidder der bestyrelser, personer fra Vrønding og nærmeste
opland. Mennesker, der gerne vil gøre et stykke arbejde for byen. Det er sådanne personer man kalder ildsjæle.
(En ildsjæl er en person som, ofte ulønnet, arbejder begejstret og ivrigt for
en sag, eller sagt med andre ord en person der brænder for en sag)
Dem har vi faktisk mange af i Vrønding. Heldigvis for det. Men med 3 foreninger, der fordrer 17 personer, kan det alligevel være en udfordring i forhold til vores lille bys indbyggerantal. Der er stort set aldrig kampvalg. Derfor
er det jo en god ide at sammenlægge foreningerne, således at der kræves
færre personer til bestyrelse. Men der er jo alligevel brug for mange flere
frivillige, idet der fortsat skal gøres et stykke arbejde for at holde gang i vores
idrætsklub og især vores forsamlingshus.
At der er mange, der har lyst til at sætte deres aftryk på byens udvikling, vidner flere begivenheder om. Sidste år var der flot fremmøde på workshops i
forsamlingshuset. Rigtig mange ideer blev fremlagt og flere er nu ved at blive
gennemført. Et par af ildsjælene arrangerede lige nogle foredragsaftener,
som handlede om vore huse, jernbanen og landbruget her i gamle dage.
Sikke nogle tilløbsstykker. I tillæg til dette har Vrønding fra Horsens kommune fået doneret 100.000 kr., som hjælp til at gøre Vrønding til en tryg og
rar landsby. Tryghed kan forstås på mange måder. Både for børn og voksne.
Tryghed har også noget at gøre med stemningen mennesker imellem. Forudsætningen for denne tanke er jo så også at vi lærer hinanden at kende. Det
må være målet. Midlet til dette kunne jo så være at man blandede sig, hilste
på hinanden (med et smil), stillede op, når man har bare lidt overskud og gav
en hjælpende hånd til hinanden. Tilbød lidt assistance til Forsamlingshusets
arrangementer, eller fandt på noget helt nyt.
Det er ildsjælene her i byen, der har gjort et kæmpe forarbejde for at få de
hundredetusinde i hus. Nu er det op til alle os, der bor i byen, at komme
med konstruktive forslag til hvad man kunne ønske at bruge pengene til.
8
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… Og nu til ” Breaking News”: Så faldt det gamle hus! Det faldefærdige hus
har nu stået tomt i flere år. Det var grunden til at Byforskønnelsesforeningen
blev dannet. Så skete der noget – en plan blev lagt og Horsens kommune
trådte til. Aldrig har et hus i Vrønding været så fotograferet som dette i al
dets smukke forfald

Nu glæder vi os til at få grunden gjort fin, så der måske kan komme en familie og få sig et nyt lille hus der. Vi kan i alle tilfælde garantere en fantastisk
udsigt, og at Vrønding er en dejlig lille by at bo i…….
Og det er ikke mindst pga. af alle de engagerede ildsjæle.
(Udkantskorrespondenten)
LANDPOSTEN
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Fastelavn i Vinten Forsamlingshus d. 7/2 2016
Søndag d. 7. februar blev der traditionen tro afholdt fastelavn i Vinten Forsamlingshus. Der deltog 125 personer, hvor af 62 var flotte og fantasifuldt udklædte
børn.
Der blev afholdt en afstemning om den bedste udklædning, og alle børnene gik
catwalk for at de voksne bedre kunne bestemme sig, inden der skulle stemmes.
1. pladsen og klar vinder var Selma som cupcake
2. pladsen gik Oliver som slikkepind
3. pladsen gik Freja som vindrueklase.
Tillykke til de glade vindere.
Højdepunktet på dagen var nok, da
der skulle slås katten af tønden. Her
var børnene opdelt i forskellige aldersgrupper. I den yngste aldersgruppe
kan vi nok afsløre, at det i varierende
grad var forældrenes indsats, som tog
livet af tønden. Under alle omstændigheder blev der kæmpet bravt og resultatet
viste sig hurtigt for den tøndes vedkommende. En smadret tønde og slik på gulvet til de heldige. De to andre tønder var mere sejlivede, specielt var tønden for
børnene mellem 4 og 7 år svær at få bugt med, men til sidst måtte den også give
op over for overmagten.
Her er de heldige og stærke kattekonger og kattedronninger:
Alderklasse 8 og ældre:
Kattekonge Olivia, kattedronning Josefine
Aldersgruppe 4-7 år:
Kattekonge Mathias, kattedronning Selma
Aldersklasse 0-3 år:
Kattekonge William, kattedronning Sofie
Dagen gik hurtigt og det var dejligt at se det gode fremmøde og alle de glade
børn. Vi håber på, at vi kan gentage succesen næste år, så reservér allerede nu d.
26. februar 2017 til fastelavn i Vinten forsamlingshus.
Venlig hilsen
Bestyrelsen.
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Akupunkturbehandling i Lund
v/Pia Korgaard Simonsen
Anhøj 15, Lund
8700 Horsens

Mange tilstande kan behandles eller bedres med akupunktur f.eks.:
Smerter i ryg eller ben, hovedpine, stress symptomer, overvægt og meget
mere. Min hjemmeside er under udarbejdelse.
Første behandling koster 300 kr. Efterfølgende behandlinger koster 250 kr.
Tidsbestilling: Mobil: 23718923 eller på mail: piakorgaard@hotmail.com

LUND Classic Golfturnering
Lørdag, den 30. april 2016 kl. 09.00 i Horsens Golfklub
Tilmelding med navn og DGU-nr. på mailadresse: benteskovha@gmail.com senest
søndag, den 17. april 2016
Prisen for at deltage er kr. 50,00, der går til dækning af annonce, præmier og
"fortæring" ved turneringen. Prisen er eksklusiv middag og evt. greenfee. Endeligt
program fremsendes ca. den 20. april.
På LUND Classic Golfs vegne
Bente Skov
Tlf. 21 21 51 20
benteskovha@gmail.com
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Gudstjeneste og skovtur til ”Drostholm”
Søndag d. 1. maj kl. 14:00 – gudstjeneste i Tamdrup kirke.
Derefter kører vi i privatbiler til Vinten Skovvej 27 for at besøge middelalderborgen ”Drostholm” med Rasmus Møller Mathiasen som guide

Alle er velkomne – der serveres kaffe/te og en småkage
Arr.: Tamdrup Menighedsråd

Lund Vandværk
Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling i Lund Vandværk
MANDAG, DEN 4. APRIL 2016 KL. 19.00
På Tamdrup centret.
Dagsorden iflg. vedtægterne.








Valg af dirigent
Beretning om det forløbne år
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for det kommende år fremlægges.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt.
Venlig hilsen

Bestyrelsen.
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KONFIRMATION I TAMDRUP KIRKE HEJSER DU SÅ FLAGET?
Søndag den 29. maj er der konfirmation i Tamdrup sogn.
Tillad mig i den forbindelse at opfordre alle i Tamdrup sogn, der har en
flagstang, til at hejse flaget.
Og her bringes så traditionen tro navnene på de unge mennesker, der skal
konfirmeres i Tamdrup kirke søndag d. 29. maj 2016:
Andreas Bøge Sørensen
Christian Mølgård Petersen
Jacob Christensen
Jannick Grotkær Toft Nielsen
Jesper Christensen
Kasandra Gadegaard Weitling Simonsen
Klara Møller Hulgaard
Kristian Schmidt-Sørensen
Lasse Duedahl Slot
Laura Majdedin Petersen
Laura Paetau
Line Daugaard Becher Mortensen
Louise Sørensen
Luna Bjarnov
Lærke Bach Nielsen
Mads Hylleberg Nielsen
Maiken Rask Pold
Malthe Aasø Rasmussen
Mathias Ribergaard
Mikkel Agergaard Rasmussen
Monique Konopka Hansen
Monique Rieper
Nadia Kristina Rasmussen
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Diget 10, 8700 Horsens
Silkeborgvej 188 A, 8700 Horsens
Vintenvej 34 D, 8700 Horsens
Silkeborgvej 204 A, 8700 Horsens
Vintenvej 34 D, 8700 Horsens
Langgade 28, 8700 Horsens
Vintenvej 25 D st 3, 8700 Horsens
Konsul Jensens Gade 11 03 th,
8700 Horsens
Leddet 49. 8700 Horsens
Silkeborgvej 265 A 01 tv, 8700
Horsens
Silkeborgvej 50, 8700 Horsens
Silkeborgvej 265 A st, 8700
Horsens
Over Vrøndingvej 10, 8700
Horsens
Bækvej 5, 8700 Horsens
Amelies Vej 2, 8700 Horsens
Park Alle 10, 8700 Horsens
Engvangen 27, 8700 Horsens
Kørupvej 1, 8700 Horsens
Anhøj 53, 8700 Horsens
Vintenvej 23 C, 8700 Horsens
Amelies Vej 48, 8700 Horsens
Langgade 10 A, 8700 Horsens
Vestergade 1 D 01 th, 8740
Brædstrup

Nicolai Stobberup Rosendahl Poulsen
Peter Eisner
Rebekka Nordstrøm Christensen
Sarah Qvist Mortensen
Søs Sif Naldal
Thomas Parzentny Østergaard
Tobias Rask Pold
Victor Gødvad Sørensen

Silkeborgvej 224 A, 8700 Horsens
Lervangen 5, 8700 Horsens
Ll. Clemens 6, 8740 Brædstrup
Silkeborgvej 225 A, 8700 Horsens
Urupvej 5, 8752 Østbirk
Hegnet 11, 8700 Horsens
Engvangen 27, 8700 Horsens
Hovedgaden 11, 8740 Brædstrup

Pizza-gudstjeneste i maj
Kom og mød Bølle-Bob i Tamdrup kirke igen!
Torsdag d. 12. maj kl. 17:00 i Tamdrup Kirke
Tilmelding er nødvendig senest ugen før, altså torsdag d. 5. maj 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.

”GÅ MED I LUNDEN”
Alle sogne i Horsens Provsti fejrer pinse under Guds blå himmel: Anden
pinsedag, altså mandag d. 16. maj kl. 10:00 fejrer vi pinsen ved en fælles
friluftsgudstjeneste. For en stund er scenen og tribunen i Lunden vor fælles
kirke.
Vel mødt til en forhåbentlig grøn og tør gudstjeneste i Lunden! Og som altid
er man mere end velkommen til at tage frokostkurven med.
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Gudstjenesteliste for Tamdrup Kirke
fra 20. marts til og med d. 12. juni
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. marts kl. 10:30
Palmesøndag v/ Dorte Stenberg Isaksen
Torsdag d. 24. marts kl. 17:00
Skærtorsdag v/ Dorte Stenberg Isaksen: Måltidsgudstjeneste
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
Søndag d. 10. april kl. 10:30
Anden søndag efter påske v/ Peter Lynggaard Uth
Fredag d. 17. april kl. 10:30
Tredje søndag efter påske v/ Dorte Stenberg Isaksen
Fredag d. 22. april kl. 10:30
Store Bededag v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 24. april kl. 10:30
Fjerde søndag efter påske v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 1. maj kl. 14:00
Femte søndag efter påske v/ Dorte Stenberg Isaksen
Torsdag d. 5. maj kl. 9:00
Kristi Himmelfartsdag v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 8. maj kl. 10:30
Sjette søndag efter påske v/ Dorte Stenberg Isaksen
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Søndag d. 15. maj kl. 10:30
Pinsedag v/ Dorte Stenberg Isaksen
Mandag d. 16. maj kl. 10:00
Anden Pinsedag – friluftsgudstjeneste for hele provstiet i Lunden i Horsens
Søndag d. 22. maj kl. 9:30
Trinitatis v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 29. maj kl. 9:00 og kl. 11:00 - KONFIRMATION
Første søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 5. juni kl. 9:30
Anden søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 12. juni kl. 10:30
Tredje søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen

Gudstjenester på Tamdrup Plejecenter
Tirsdag d. 19. april kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Torsdag d. 26. maj kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Tirsdag d. 21 juni 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 forårshilsner fra
Dorte Stenberg Isaksen
HUSK vores internetadresse: www.tamdrupkirke.dk
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Containersalg
Vi har ryddet op
Kom og se masser af gode tilbud
Fra mandag d. 4.4.2016
Med venlig hilsen
Svendsens el as

Kørupvej 4, Lund
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Det sker på Tamdrup Centret
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Data
kl. 9.00 – 11.00

Krolf
kl. 10.00 – 12.00
Opstart 29/3

Træværksted
kl. 9.30 – 12.00

Strikkecafe
kl. 12.30 – 15.30

Gymnastik
(Hold 1)
kl. 9.00 – 10.00
Petanque
kl. 10.00 – 12.00
Opstart: Se opslag
på centret.
Kortspil
L´hombre
kl. 13.00 – 17.00

Stavgang
Fra kl. 13.00

Gudstjeneste
d. 19/4 og d. 26/5
kl. 14.30

Bankospil
d. 4/4 og
d. 2/5
kl. 19.00
v/ Center rådet

Sangeftermiddag
med
Henning Jensen
(Gæster 20kr)
d. 13/4 kl. 14.30

Sangaftener
(lige uger)
kl. 19.00

Madhold for
mænd
kl. 9.30 – 14.00

Torsdag

Træ værksted
kl. 9.30 – 12.00

Fredag

Engelsk
(let øvet)
kl. 10.00 – 12.00

Krolf
Linedance
kl. 10.00 – 12.00
kl. 11.30 – 12.30
Opstart d. 31/3

Filtning
kl. 10.00 – 15.00
1 gang om mdr.

Ler hold
kl. 10.00 – 12.00
Stolegymnastik
(Hold 2)
kl. 10.00 – 11.00

Bankospil
d. 21/4 og 19/5
kl. 14.30
v/ Center rådet

Kommende arrangementer:
Marts:
31. Påskefrokost kl. 12.00

Billetsalg: Tirsdage d. 15/3 og 22/3 kl. 10-15 på Tamdrup Centret.

April:
17. Søndagscafé med Håndværkerkoret.

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

27. Mannequin opvisning ved Damernes butik kl. 14.30
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
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VRØNDING GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING
Søndre Molgervej 45
8700 Horsens
www.vroending.dk

Vrønding gymnastikog idrætsforening

Børneidræt 2016

på Flemming Efterskole
For børn i alderen 4–10 år er der børneidræt
med bl.a. leg, spring og gymnastik i hallen på
Flemming efterskole under ledelse af skolens
elever og en lærer.

Det foregår 9 mandage
fra d. 4. april til og med d. 6. juni
(2. pinsedag er der ikke træning)

kl. 16.15 - 17.15,
hver gang på Flemming Efterskole
(vi mødes i gangen ved hallen)

Der vil altid være repræsentant fra VGIF tilstede.
Tilmelding sker ved at møde op til træning på
Flemming efterskole eller send sms til 27 12 73 25.
Mere info kan fås ved Anne-Marie, tlf. 27 12 73 25

Se også www.vroending.dk

Kontingent for hele forløbet 150,-

Der er mulighed for at prøve en gang uden bindende kontingent
LANDPOSTEN 27

28 LANDPOSTEN

MENIGHEDSRÅDSVALG
Til efteråret, i november måned, er det valg til menighedsrådet, og inden da
vil det nuværende menighedsråd gerne fortælle Jer lidt om, hvad vi har arbejdet med de sidste 4 år og hvad vi kunne forestille os, det nye menighedsråd
f.eks. kunne beskæftige sig med de næste 4 år.
Derfor vil vi gerne allerede nu bede Jer om at sætte X i kalenderen ved den
24. august, hvor vi vil holde et orienteringsmøde og kombinere det med fællesspisning.
Vi skal nok minde Jer om arrangementet, når tiden nærmer sig.
Mange hilsner,
Tamdrup Menighedsråd
Jan Gaarden

Nyheder fra Lund Vandværk
Kravene til information til og fra vore forbrugere er steget gennem de seneste
år.
Derfor har vi opbygget hjemmesiden:
www.lundvand.dk
...som hele tiden er opdateret med informationer om bl.a. vandanalyser, vandets hårdhed, tilbageløbssikring, kort over ledningsnet, vedtægter, regulativ
og takstblad.
Det er også på hjemmesiden, at der kan indtastes ejerskifteoplysninger.
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LUND Classic Golf – 30. april 2016
Sidste år genopstod LUND Classic Golf efter 10 års pause. Det blev en
stor succes med 16 deltagere. Alle deltagere gav udtryk for stor tilfredshed med arrangementet – og at en ny tradition var genopstået.
LUND Classic bliver spillet i Horsens Golfklub. Ideen er, at alle golfspillere med bopæl i - eller med tilknytning til - Lund/Tamdrup årligt skal dyste om en udsat vandrepokal – og i øvrigt have en hyggelig dag sammen.
Efter golfturneringen vil der være fælles spisning i Horsens Golfklub og
uddeling af præmier og vandrepokal.
Se i øvrigt annoncen andetsteds i Landposten

Lund Classic Vandrepokal
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Nyt fra Lund Børnehus
Som alle sikkert har lagt mærke til, er der rykket gravemaskiner ind på vores legeplads. Udover at det er spændende at kunne følge en byggeplads på
tætteste vis, er det også et rigtig spændende byggeri der er i gang. I efteråret
blev det politisk besluttet, at Lund er imellem de daginstitutioner, der skal
have udvidet vuggestuepladser. Vi får plads til yderligere 30 vuggestuebørn,
således at vi får kapacitet til 45 vuggestuebørn i alt. Vuggestuebørnene placeres i forlængelse af den eksisterende vuggestuegruppe, og en af børnehavegrupperne flytter ind i det nye hus. Der er pt. ingen dato for, hvornår huset
er indflytningsklar. Vi forventer os meget af det nye hus, da det byder på flere
spændende muligheder i vores hverdag.

Vi havde igen i år en lille gruppe børn på Tamdrup Plejehjem og ”slå katten
af tønden”. Det var som tidligere en stor succes. Udover at der blev slået til
tønden, blev der spist fastelavsboller og sunget fastelavnssange. En stor tak til
Tamdrup Plejehjem, for endnu et godt arrangement. Der arbejdes på at finde
en form for vores fremtidige samarbejde, da vi oplever, at samværet giver rigtig god energi og mening for såvel børnene som beboerne på plejehjemmet.
Vi ønsker alle et dejligt forår.
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Tøv en kende
- når du rydder op, og har lyst til at smide ud!
Hjælp sognearkivet med at passe
på historien om livet i vores sogn.

Sognearkivet er bl.a. interesseret i:
Gamle og nye fotografier fra by og
land, af personer og begivenheder.
Telefonbøger fra området

Sognearkivet holder til i kælderen på Tamdrupcentret
Besøg os – åbningstider kan ses på opslagstavlen i Landposten

Søren Dahl på Tamdrup Centret
Lattermusklerne blev godt og grundig
rørt, da Søren Dahl fra P4s Café Hack
gæstede Tamdrup centret mandag d.
29. februar.
De godt 50 fremmødte til årets højskoledag blev taget med vidt og bredt
bl.a. tilbage til barndommens Thy,
men også episoder fra Café Hack var
på spisesedlen. Det hele blev godt og
grundig blandet med et par indslag
på klaveret.

Åse og Søren Dahl

Centerrådet takker de fremmødte for en rigtig god aften.
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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
MARTS

Ons. 30. Påskefrokost på Tamdrupcentret kl. 12
				 Vrønding Forsamlingshus: Fællesspisning kl 18

APRIL

Man. 4.

Start på børneidræt på Flemming Efterskole kl. 16.15

				 Lund Vandværk: Generalforsamling kl. 19
Ons. 6.
Tir.

Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20

19. Gudstjeneste på Tamdrupcentret kl. 15

Lør. 30. Lund Classic Golfturnering kl. 9 på Horsens Golfklub

MAJ

Søn. 1.

Gudstjeneste i Tamdrup Kirke kl. 14 og tur til ”Drostholm”

Ond. 4.

Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20

Tor. 12. Tamdrup Pensionistklub: Udflugt til Clausholm Slot
Tir.

17. Husk afleveringsfristen til LANDPOSTEN

Tor. 26. Gudstjeneste på Tamdrupcentret kl. 15
Søn. 29. Konfirmation i Tamdrup Kirke
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