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Landpost nr. 2 – 2018 er på gaden,
og forhåbentlig er vi godt på vej mod foråret
Der er lige nu gang i mange ”projekter” i vort område, og det signalerer heldigvis udvikling og engagement blandt borgerne i Tamdrup Sogn.
Det er jo en kendt sag, at der er store udfordringer i trafikafviklingen omkring Lund,
og bl.a. den aktuelle lukningen af Kørupvej giver store problemer. Dog er det lykkedes
– takket være en ihærdig indsats fra lokalområdet i Vrønding – at få genåbnet planlægningen af vejføringen gennem industriområde Vega. Lad os håbe at der kan skabes
en god løsning med borgernes medvirken – der er afholdt borgermøde om sagen den
14. marts.
Et andet ”projekt” går ud på, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Lund-VintenProvstlund, og her er der møde i arbejdsgruppen den 22. marts – med planlægning af
et åbent borgermøde i april – annonceres senere.
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Og så er der stadig
behov for et LOKALRÅD i
Lund-Vinten-Provstlundområdet – så har du lyst
til at indgå i dette
arbejde, koordinerer
Landposten gerne
henvendelser og ideer
fra Jer der bor i
området.
(kontakt: se bagsiden)
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LUND BLOMSTRER - endnu mere!
Åbent hele påsken
undtaget 2. påskedag

Kom og bliv inspireret af de nye
ﬂotte forårsvarer
På Leddet nr. 23 i Lund, kan du:
• bestille særlige påskedekorationer og buketter
• aﬂevere dine krukker og få dem tilplantet med
sæsonens planter og blomster

Åbningstider
Torsdag kl. 13-18, fredag kl. 12-17
Lørdag kl. 9.30-14
Se påskens åbningstider
i butikken og på de grønne skilte i byen

4

LANDPOSTEN

• bestille alt til begravelsen; bårebuket, kranse og
kistepynt
• bestille alt til den store dag
• får tingene bragt ud
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Sangaften i Tamdrup Kirke
Tirsdag d. 10. april kl. 19-21
”De sangglade”, som synger året rundt sammen med
Henning Jensen og to unge saxofonister synger og spiller.

FRISØR MØLGÅRD.dk

    din frisør for hele familien

V. Rikke Mølgård

S
 ilkeborgvej 188 A, Lund

42 33 34 71



Og så synger vi sammen – glæd dig til
en dejlig forårsaften i vores skønne kirke.
Arr. Tamdrup Menighedsråd
Der serveres kaffe og kage i pausen
Alle er velkomne og der er fri entré!

Tamdrup Centret
Husets beboere tager på bustur
hver tirsdag i marts-november Kl. 14-17.
Det koster 40 kr. at komme med - inkl. 1 kop kaffe.
Vi har 2 ledige pladser i bussen.
Vil du med, kan du melde dig til hos aktivitetsmedarbejder
Trine Villadsen på tlf. 23371050

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

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

Online booking www.frisørmølgård.dk

LUND Classic Golfturnering
Fredag den 4. maj kl. 14.30 i Horsens Golfklub
Tilmelding med navn og DGU-nr. til benteskovha@gmail.com
senest den 22. april 2018.
Pris: 50 kr til præmier og forfriskning undervejs
- eksklusiv middag og evt. greenfee.
Program til deltagerne fremsendes den 29. april.

- senest tirsdage kl. 10. Husk - Først til mølle ………….
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Nyt fra Vrønding i marts 2018

(Den centrale landsby i Horsens Kommune)
Søndag d. 4 marts var der Lokalt forårsmarked på Henriksen æbleplantage i
Stensballe.…og hvorfor skrive om det her i Landposten? Jo, for ejerne af plantagen bor her i Vrønding. Jette og Erik Henriksen har boet i Vrønding siden
1990 på Johannes Jørgensens gård på Over Vrøndingvej nr 43. Jette har altid
haft tilknytning til Vrønding, hvorimod Erik har giftet sig til byen. De har 3
børn, hvoraf datteren Lisbeth også har engageret sig i æbleplantagedriften.
Hun var derfor sammen med Erik på rundvisningen på plantagen. Skønt der var frostgrader, sne og
østenvind var vi en pæn flok med turen rundt.
Stolt fortalte Lisbeth om stedets herligheder – og
det gjorde hun med god grund – især den meget
flotte udsigt fra æbleplantagens højeste punkt. I
godt, klart vejr kan man se viden om, hvilket billedet
med far og datter i forgrunden vidner om. Læg mærke til fjorden i baggrunden. Selv helt til Tamdrup Kirke, naturligvis, men
også til Vrønding skønt der nok er 20 km. Lisbeth
berettede om, at hun havde haft hængt et hvidt
flag op i østgavlen på deres hus her i Vrønding - og
sørme ja – man kunne se det!! Farfar, Hans Henriksen, var også til stede og det var ikke uden stolthed
han berettede om stedet, som havde været i slægtens eje helt tilbage til 1853. Jeg er helt sikker på, at
han er meget glad for, at stedet forbliver i familien,
om end på hobbyplan. Han fældede for nogle år
siden 2/3 af træerne, så der nu er 2500 æbletræer
tilbage.
De ældste træer er omkring 80 år. Hvert eneste af
disse træer er unikke, med
deres krogede grene, så smukke med brune og grønne
nuancer. Pludselig kommer vi forbi et træ for enden af
en række, hvor der er vokset et grantræ op lige midt i
et æbletræ, så man næsten ikke kan skelne stammerne
fra hinanden: Med et skævt smil medeler Erik:” Det er
såmænd bare et forsøg på at lave et juleæble”. Det er
dog desværre endnu ikke lykkedes.
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Erik berettede om træernes beskæring med en snedig HØJT stillet klippemaskine. På denne måde kan
det gøres noget hurtigere med at beskære toppen af
træerne. Man skulle jo gerne kunne nå den modne
frugt. Det er alligevel fortsat nødvendigt med et profesionelt blik og håndbeskæring, dog med trykluft…..
Erik vil gerne bevare de gamle æblesorter. Bl.a. har
han frilagt nogle august-æbletræer. Man må sige at
der trods alt nymodens frugt er en række mennesker,
der gerne vil købe disse æbler, måske pga af den gode
gamle æblesort vækker nostaltiske minder, men også
fordi det er et af de første danske æbler hvert år. De
blev i hvert fald solgt godt.
Indenfor var der smagsprøver af æblesaft (undertegnede blev nød til at få 3 prøveglas, et til forsmag, et til midtsmag og et til eftersmag). Naturligvis var man nødt til at købe denne lækre, naturlige æblesaft
med hjem til Vrønding. Det var ligesom at gå over åen efter vand, for man kan
også købe saften i forskellige udgaver på hjemadressen Over Vrøndingvej 43.
Hjemme i Vrønding fik havens æbletræer lige et kritisk blik: jo de trænger til
en beskæring. Vi lærte ret meget på denne udflugt.

NYESTE NYT:
I sidste nummer af Landposten blev det nævnt, at der bliver en udstilling i
Vrønding Forsamlingshus med Meta Bruuns billeder. Sæt allerede nu kryds i
kalenderen d. 22. og 23. september 2018. Vi har allerede fået tilsagn fra mange mennesker, der vil lade billeder malet af Meta Bruun være med på udstillingen, men vi er interesseret i at udstillingen spænder bredt indenfor hendes
virke. Så har du et billede, som du vil låne ud, så kontakt os endelig.
Kulturudvalget består nu af
Bent Wedel, Oda Sommer og
Dorte Lebech.
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Det sker også i Det åbne Aktivitetscenter for seniorer 60+
Søndagscafé d. 18/3 kl. 14.30
med Peter-Spillemand-Thomsen
Kom og hør musik fortællingen:
”A tow hende mæ æ mellemste inwalidepension”

- Om kærlighedens veje og vildveje
Entré: 40,- kr. inkl. kaffe og kage
Tilmelding ikke nødvendig

Påskefrokost mandag den 26. marts 2018 kl. 12.00
Menu: Sild m/ æg, karrysalat og 1 snaps
Fiskefilet og mørbradbøf, kaffe og ost. Pris: 125,- kr.
Tilmelding senest 19/3: Grethe Andersen, tlf. 20 45 68 78

Højskoledag: Torsdag d. 5/4-18 kl. 14.30-18.30
Vandring for Livet: Foredrag om Helges 3.500 kilometers
vandretur fra Nordkap til Give. Flotte natur-lysbilleder
Foredrag m/ kaffe og kage: 75,- kr.
Gullash suppe m/ flutes samt
kaffe m/ småkager kl. 17,
Pris: 75,-kr.
Tilmelding senest 26/3 til:
Thorkild Kay, tlf. 21 75 56 33
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Gymnastikopvisning

Lørdag d. 17. marts 2018
i Lund hallen

M/F/B
mandag
M/F/B

kl. 11.50

torsdag

Puslinge
tirsdag
Kl. 12.05

kl. 14.55

Store

Zumba
Kl. 14.45

spring
Kl. 12.20

Indmarch
Kl. 11.30

Lille
spring
kl. 14.30

MGP
dans/disko
kl. 12.45

Puslinge
MK holdet
kl. 12.55

onsdag
kl. 14.20

Rytmepiger
Kl. 14.05

DGI
Rend & Hop
kl. 13.50

Junior Nord
kl. 13.20

Entrépris: 40 kr. pr. voksen og børn under 12 år er gratis.
Entré kan betales kontant eller gerne via mobilepay på tlf.: 25 47 70 39.
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"Engang i oktober "
- et posimistisk årstidsdigt.
Vinter, har stået i mørke
gråt i gråt og i blæst, siden en gang i oktober.
Erantis og gækkerne , jo de er kommet op
nu står de og fryser i driver af sne i marts.
Forår, må vente trods lyset er vendt tilbage
og solen varmer op ad muren hvor vi sidder
med hue og vanter i marts.
Sommer, kommer vel snart og pludseligt
i hedebølge og vi griller , uha hvor vi griller
vi roder i jorden , bliver røde og brune
og sorte under neglene .
Vi lever ude, nyder sommersol og regn og regn
og endelig ,endelig blev det sommer .
Efterår , allerede og der høstes
gule blade flyver let i luften og ender
i brune tunge dynger.
Atter står det gråt i gråt, og i blæst
engang i oktober.

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

Håber på snarligt forår til alle
Bent Wedel
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Vrønding Dyreklinik
Sønder Molgervej 52 • 8700 Horsens • Tlf. 75673220

VRØNDING GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING
Søndre Molgervej 45
8700 Horsens
www.vroending.dk

Vrønding gymnastik- og idrætsforening

Børneidræt 2018

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

Det foregår 8 onsdage kl. 16.15 - 17.15,
fra d. 18. april til og med d. 13. juni
(bemærk 9. maj er der ikke træning)

- vi mødes i gangen ved den gamle hal
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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Der vil altid være repræsentant fra VGIF tilstede.

Kontingent for hele forløbet 150,Der er mulighed for at prøve en gang uden
bindende kontingent

Tilmelding sker ved at møde op til træning eller
sende sms til 27 12 73 25.
Betaling mv. se hjemmesiden www.vroending.dk
Bemærk aktiviteten har begrænset deltagerantal. Nærmere info ved
opstart.
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SKÆRTORSDAG, D. 29. 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, nyder dejlig musik og vi synger og beder,
imens vi sidder til bords i kirken.
Alle er velkomne og der er fri entré, men det er
nødvendigt med tilmelding:

fra deres repertoire og så synger de sammen med
os alle til fællessang.
Saxofon-duoen, som består af Astrid Nørgaard på
alt-saxofon og Jakob Ingvar Juul Ottarsson på tenorog baryton-saxofon åbner og lukker ballet og så
giver de et nummer midtvejs.
Der er selvfølgelig en hyggelig kaffepause
undervejs.
Så kom og syng med! Og tag din nabo med!

Pizza-gudstjeneste i maj

TILMELDING KAN SKE SENEST SØNDAG D. 25. MARTS:

Kom og mød Bølle-Bob i Tamdrup kirke igen!

PERSONLIGT I PRÆSTEGÅRDEN/KIRKEN ELLER PÅ

Torsdag d. 3. maj kl. 17:00 i Tamdrup Kirke

TLF. 7565 4522 ELLER PÅ MAIL: dsi@km.dk

SANGAFTEN I TAMDRUP KIRKE
Tirsdag d. 10. april kl. 19-21
Vi har sat lokale kræfter stævne:
”De Sangglade” og to unge
saxofonister, Astrid og Jakob

”De Sangglade”, som året rundt hygger sig med at
synge sammen med Henning Jensen, vil synge for os
18 LANDPOSTEN

Tilmelding er nødvendig senest ugen før, altså torsdag d. 26. april 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.

Menighedsrådsmøder
Møderne foregår i konfirmandstuen i Tamdrup Præstegård
Torsdag d. 22. marts kl. 18:30
Tirsdag d. 17. april kl. 18:30
Onsdag d. 23. maj kl. 18:30
Møderne er offentlige, så alle er velkomne!
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27. MAJ ER DER KONFIRMATION I
TAMDRUP – HEJSER DU SÅ FLAGET?
Her bringes traditionen tro navnene på de unge
mennesker, der skal konfirmeres i Tamdrup kirke
søndag d. 27. maj:
Aksel Ingeman Rasmussen
Alexandra Sól Andrésdóttir
Amilia Sloth Andersen
Anne Kyhl Kragborg
August Dalsgaard Risager
Emil Aasø Rasmussen
Freja Alstrup Lind
Ida Amby Østergaard
Ida Højsgaard Rasmussen
Ida-Marie Grønberg Vinther
Julie Rask Østergaard
Karen Kjær Popperud
Karoline Vohnsen Kvist
Katrine Duedahl Slot
Kian Frøsig Gylling Pedersen
Kriss Daniel Sayno Fledelius
Lasse Tranegaard Wichmann
Laura Elimar Pedersen
Laura Ihler Sørensen
Lucas Nørgaard Johannesen
Ludvig Radsted Madsen
Magnus Lassen
Maja Stormborg
Marcus Ingberg Bech
20 LANDPOSTEN

Vrønding 70, 8700 Horsens
Provstlund Allé 7, 8700 Horsens
Silkeborgvej 259, 8700 Horsens
Langgade 22 A, 8700 Horsens
Langgade 12 B, 8700 Horsens
Kørupvej 1, 8700 Horsens
Hegnet 27, 8700 Horsens
Parcelvej 8, 8700 Horsens
Silkeborgvej 299, 8700 Horsens
Kørupvej 8, 8700 Horsens
Silkeborgvej 226, 8700 Horsens
Trebjergvej 8, 8762 Flemming
Anhøj 21, 8700 Horsens
Leddet 49, 8700 Horsens
Babettes Vej 20, 8700 Horsens
Hegnet 31, 8700 Horsens
Vintenvej 15 B, 8700 Horsens
Babettes Vej 21, 8700 Horsens
Østervænget 3, 8740 Brædstrup
Anhøj 86, 8700 Horsens
Fruens Bøge 1, 8700 Horsens
Anhøj 65, 8700 Horsens
Søndre Molgervej 52, 8700 Hs.
Højlund 32, 8700 Horsens

Marcus Malthe Jødal Thomsen
Mathias Hussmann
Mathias Olesen Andrei
Mathilde Mølgård Petersen
Mia Staack Elbinger Kjærgaard
Nadia Krog Holm
Nanna Nikoline Skov Rasmussen
Patricija Noreika
Peter Theodor Miller
Simon Christensen
Sjamilla Gadegaard Weitling Simonsen
Steen Fig Hansen
Stine Amalie Ullgren
Thomas Støvelbæk Rosenkvist
Victoria Dal Møller
Wiktoria Aneta Rychlowska

Kørupvej 14, 8700 Horsens
Anhøj 13, 8700 Horsens
Hørtoften 11, 8700 Horsens
Silkeborgvej 188 A, 8700 Horsens
Vintenvej 17, 8700 Horsens
Silkeborgvej 179, 8700 Horsens
Langgade 24B, 8700 Horsens
Bækvej 65, 8700 Horsens
Kirkedalsvej 37, 7130 Juelsminde
Vintenvej 34 D, 8700 Horsens
Langgade 28, 8700 Horsens
Vintenvej 18, 8700 Horsens
Silkeborgvej 167, 8700 Horsens
Over Vrøndingvej 9, 8700 Hs.
Badstuestræde 8, 8700 Horsens
Langgade 49 A, 8700 Horsens

Gudstjenesteliste for Tamdrup Kirke
fra 25. marts til og med d. 3. 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. 25. marts kl. 10:30
Palmesøndag v/ Dorte Stenberg Isaksen
Torsdag d. 29. marts kl. 17:00
Skærtorsdag v/ Dorte Stenberg Isaksen: Måltidsgudstjeneste se omtalen husk tilmelding!
Fredag d. 30. marts kl. 10:30
Langfredag v/ Dorte Stenberg Isaksen – liturgisk meditationsgudstjeneste
med lægmandslæsere i alle aldre
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Søndag d. 1. april kl. 10:30
Påskedag v/ Dorte Stenberg Isaksen – med trompetist
Mandag d. 2. april ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Anden Påskedag i Underup kirke kl. 10:30 v/ Dorte Stenberg Isaksen

Gudstjenester på Tamdrup Plejecenter

Søndag d. 8. april ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Første søndag efter påske i Føvling kirke kl. 10:30 v/ Peter Lynggaard Uth

Tirsdag d. 24. april kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang

Søndag d. 15. april kl. 10:30
Anden søndag efter påske v/ Peter Lynggaard Uth

Torsdag d. 31. maj kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang

Søndag d. 22. april kl. 10:30
Tredje søndag efter påske v/ Dorte Stenberg Isaksen
Fredag d. 27. april kl. 10:30
Store Bededag v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 29. april kl. 10:30
Fjerde søndag efter påske v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 6. maj ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Femte søndag efter påske i Nim kirke kl. 9:00 og i Føvling kirke kl. 10:30 v/
Peter Lynggaard Uth
Torsdag d. 10. maj kl. 10:30
Kristi Himmelfartsdag v/ Dorte Stenberg Isaksen

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 forårshilsner fra
Dorte Stenberg Isaksen
HUSK vores internetadresse: www.tamdrupkirke.dk

Søndag d. 13. maj kl. 10:30
Sjette søndag efter påske v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 20. maj kl. 10:30
Pinsedag v/ Dorte Stenberg Isaksen
Mandag d. 21. maj kl. 10:00
Anden Pinsedag – friluftsgudstjeneste for hele provstiet i Lunden i Horsens
Søndag d. 27. maj kl. 9:00 og 11:00 - Konfirmation
Trinitatis søndag v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 3. juni kl. 10:30
Første søndag efter Trinitatis v/ Peter Lynggaard Uth
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Hanne Hussmann, tlf. 40346551
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Billetterne til koncerten med

Hos LC Autoservice tænker
vi ikke på andet end biler

Almost Irish

Fredag d. 28. sept. er nu klar til afhentning.
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

Afhent venligst billetterne inden en uge. (Ring først)
Venlig Hilsen Henning Jensen. Tlf.: 2860 2770

Tamdrup Sognearkiv har på den netop afholdte
generalforsamling vedtaget, at medlemskontingentet for tiden
fra d. 01.04 2018 til d. 31.03 2019 vil være 100,- kr.
Vi håber, du vil forny dit medlemsskab ved at indbetale kontingentet
på konto: 1551-5265651536
Husk at angive navn ved indbetalingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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SIMON KJÆR CUP
2018

Ovenpå en fantastisk weekend fyldt med kampgejst, holdånd, sved,
fight og sejrsjubel vil Lund IF gerne takke alle som har været en del af
dette års Simon Kjær Cup.

I år har vi i weekenden i uge 9 haft besøg af 72 hold med i alt 420
kampklare fodboldspillere til vores årlige indendørs fodboldstævne.
Stævnet er opkaldt efter og støttet af landsholdsanføreren, der som tidligere medlem af Lund IF, ligeledes fightede og driblede rundt i Lundhallen i sine unge år. Derudover var stævnet sponsoreret af en række
lokale virksomheder, som har valgt at bakke op om ungdomsfodbolden
i Lund og støtte stævnet, så deltagere kunne blive sendt hjem med
flotte medaljer og præmier.

Stævnet forløb forrygende med et super engagement fra adskillige
frivillige hjælpere på lægterne, ved dommerbordet og på banen som
retfærdige dommere. Der deltog hold fra vidt omkring og alle fik de
en mindeværdig fodboldoplevelse med hjem.
Til præmieoverrækkelsen var der sørget for musik, lys og røg i bedste
superligastil og ACHibald fra AC Horsens kiggede skam også forbi.
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Undervejs kunne der købes forfriskninger i ”Den lille Cafe” i klubhuset,
som sammen med Dagli’ Brugsen Lund havde sponsoreret indhold til
holdposer med forfriskninger til spillerne efter de hårde strabadser. Vi
havde forud for stævnet modtaget en række flotte spilletrøjer fra Simon, som han havde sat sin autograf på. De blev udloddet i en række
konkurrencer hen over weekenden, hvorfor der også var en del heldige
tilskuere på sidelinjerne, som kunne gå hjem med et flot trofæ.

Vi vil endnu engang sige mange gange TAK til deltagere, hjælpere,
tilskuere og sponsorer for at være med til skabe en fantastisk fodboldoplevelse i Lundhallen.
Vi ses igen til næste år.
Med venlig hilsen Lund IF
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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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OPSLAGSTAVLEN
MARTS
Tir. 20.		
Tor. 22.		
				
Man. 26.
				
Ons. 28.

Fællesspisning i Vrønding kl. 18. Generalf. kl. 19
Tamdrupcentret kl. 14.30: Bankospil
Offentligt menighedsrådsmøde kl. 18.30
Tamdrupcentret kl. 12: Påskefrokost
Tilmelding til Højskoledag, tlf. 21 75 56 33
Gudstjeneste på Tamdrupcentret kl. 15

APRIL
Ons. 4.		
Tor. 5.		
Man. 9		
Tir. 10.		
Tir. 17.		
Ons. 8.		
Tor. 19.		
Tir. 24.		
Tor. 26.		

Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Højskoledag på Tamdrupcentret kl. 14.30
Tamdrupcentret kl. 19: Bankospil
Sangaften i Tamdrup Kirke kl. 19
Offentligt menighedsrådsmøde kl. 18.30
Vrønding G&IF kl. 16.15: Børneidræt begynder
Tamdrupcentret kl. 14.30: Bankospil
Gudstjeneste på Tamdrupcentret kl. 15
Sidste frist for tilmelding til pizza-gudstjeneste

MAJ
Ons. 2.		
Fre. 4.		
Man. 7.
Tir. 8.			
Ons. 23.
Tor. 24.		
Tor. 31.		
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Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Lund Classic Golfturnering kl. 14.30
Tamdrupcentret kl. 19: Bankospil
HUSK: Aflevering af stof til LANDPOSTEN
Offentligt menighedsrådsmøde kl. 18.30
Tamdrupcentret kl. 14.30: Bankospil
Gudstjeneste på Tamdrupcentret kl. 15
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