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Tak !
Det blev en rigtig dejlig dag i Vinten Forsamlingshus, da en masse
hyggelige læsere og venner af Landposten kom og deltog i fejringen af
Landpostens 40. årgang.
Stor tak for de mange fine hilsner og gaver og tak for taler og mange
positive kommentarer til Landpostens redaktion og hjælpere.
En sådan opbakning giver lyst til at fortsætte arbejdet med at udgive
Tamdrup Sogns borgerblad, der uddeles til ca. 1400 husstande, af vore
flinke vejposte.
Der er flere fotos og kommentarer inde i bladet 

HORSENSEGNENS
KULTURFESTIVAL
2019
5 FORRYGENDE
DAGE MED
SPÆNDENDE
OPLEVELSER
… FOR ALLE I
ALDEREN 60+
OG FØRTIDS PENSIONISTER
TAMDRUP CENTRET LUND 17. JUNI.
SØNDERGÅRDEN BRÆDSTRUP 18. JUNI.
BIRKEBO ØSTBIRK 19. JUNI.
HATTING CENTRET HATTING 20. JUNI.
EGEBAKKEN EGEBJERG 21. JUNI.

TEMA: SVERIGE - NORGE
TEMA: FRANKRIG
TEMA: IRLAND
TEMA: DANMARK
TEMA: USA

PROGRAM
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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
• bestille alt til begravelsen; bårebuket, kranse og
kistepynt

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

• bestille alt til den store dag
• får tingene bragt ud

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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VIDSTE DU:
 DIN LOKALE BUTIK – Daglibrugsen Lund fyldte 118 år
den 5. marts
 I 118 år har vi serviceret kunderne og været en aktiv
medspiller i lokalsamfundet.
 At Daglibrugsen Lund og OK Benzin har støttet Lund IF
med hele 198.685,- kr fra 2010-2018. Hver gang du
tanker OK, støtter du Lund IF. OK er et DANSK benzinselskab.
 At du kan indlevere rensetøj hos os til rensning.
 At vi støtter madspild med TooGoodToGo.

Konkurrence:
Køb varer for minimum 500 kr, skriv dit navn på bonen
og aflever den i den opstillede kasse i butikken.
Du er herefter med i lodtrækningen om et

GAVEKORT PÅ 750 KR TIL BRUG I BUTIKKEN
Konkurrencen starter fra fredag d. 15-3 og går til og med fredag d. 29-3
Jo flere bon’er, jo flere chancer har du😊😊
9LQGHUHQInUGLUHNWHEHVNHG

'DJOLEUXJVHQ/XQG
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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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Lund Vandværk
Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling i Lund Vandværk
MANDAG, DEN 8. april 2019 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.

LUND Classic Golfturnering
Fredag, den 3. maj kl. 14.30
i Horsens Golfklub
Tilmelding med navn og DGU-nr. til
benteskovha@gmail.com
senest den 23. april 2019.

Pris 50 kr. til præmier og forfriskning undervejs
- eksklusiv middag og evt. greenfee.
Program fremsendes til deltagerne den 28. april.
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HUSK HUSK HUSK
Svendsens El - Postbutik - GLS
HOLDER LUKKET HVER LØRDAG
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Information fra
Lokalrådet for Lund og Omegn
Så er Lokalrådet i gang med arbejdet 
Trygge Landsbyer og byområder:
Den første ansøgning om at skaffe økonomiske midler til området har givet
resultat, idet Horsens Kommune midt i februar har givet en bevilling på
kr. 100.000,- til at arbejde med temaet: ”Trygge Landsbyer”
Ansøgningen er indsendt i et samarbejde mellem Vrønding,
Lund/Vinten/Provstlund og Lundum, og der startes nu et samarbejde langs
den ”akse” som de tre områder udgør.
Det primære mål med midlerne er at iværksætte forskellige projekter, der
kan skabe trygge og gode rammer for store og små i de pågældende områder
– og gerne også mere fællesskab og samarbejde.
For Lokalrådet for Lund og Omegn er det Karin W. Ælmholdt der er
kontaktperson, og borgere i området må meget gerne melde ind med ideer
til aktiviteter, der kan udvikles under dette projekt.
Der vil senere blive afholdt nogle borgermøder i områderne, hvor ideer og
muligheder kan drøftes:
Har du allerede nu en idé, kan du kontakte Karin på mail: Karin.w@live.dk

Helhedsplan for Lund og Omegn:
Arbejdet med Helhedsplanen fortsætter nu (efter en længere pause), og
Lokalrådet vil være en aktiv part i det videre arbejde.
Der har været afholdt et møde mellem Kommunens repræsentanter og
Lokalrådet om det videres arbejde, og der vil blive udarbejdet planer for de
kommende aktiviteter der involvere beboerne i området.

SAMBY:
Der foregår et nært samarbejde mellem de forskellige ”Lokale Centerbyer” i
Horsens Kommune, og vi er naturligvis med i dette forum, og forventer at vi
8
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kan få gavn af at samarbejde og koordinere aktiviteter og udvikling i disse
byer. Der er bl. afsat en større pulje penge i budget 2019 og kommende år,
og det har vi da tænkt os at få del i ;-)
Men der er endnu ikke retningslinjer for hvordan pengene skal anvendes og
fordeles.

C
A
Lund Midtby:
Der har været flere læser-henvendelser vedr. Lund midtby, og Lokalrådet er
nu i tæt dialog med ejerne af de to områder mærket A ved BækvejSilkeborgvej-Tværgade. Området er med grunde og bygninger, og der er en
god dialog, og bl.a. kontakt til myndigheder og eventuelle investorer, om
mulighederne for at få lavet noget byudvikling, så det meget attraktive
område kan blive udnyttet til f.eks. boliger og evt. lidt erhverv eller service
faciliteter.
Der er stillet i udsigt, at der i nær fremtid vil ske nedrivning af de dårligste
bygninger, og Lokalrådet opfordrer til, at der i fællesskab kan etableres nogle
pæne områder, indtil et større projekt kan påbegyndes.
Område B ved Tværgade er ryddet for nogle gamle bygninger, og der opføres
2 boliger på grunden.
Område C ved Langgade nr. 31 er ryddet for gamle bygninger og firmaet
Milton vil opføre 8 boliger på grunden.
LANDPOSTEN
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”Bogreolen” i Tamdrup Sogn.

Som noget nyt vil Lokalrådet i samarbejde med Daglí Brugsen snarest oprette
en reol eller nogle kasser med brugte bøger i café området ved betalingskasserne.
Her vil man kunne komme og aflevere gode brugte bøger i reolerne, og så
låne en 2-3 andre bøger med hjem og læse – Efter brugen sættes bøgerne
tilbage, og måske man har et par ekstra med til samlingen.

Hvis alle overholder disse simple regler, har vi lige fået et lille
”Bibliotek” til gavn for alle læselystne borgere i Tamdrup Sogn.

”Bogreolen” bestyres af Maude Weber Mogensen fra Lokalrådet,
maudwebermogensen@gmail.com , 3111 1629 – Med Tove Ladekjær som
hjælper - kontakt: 2840 4363, Tovelade@gmail.com
Der vil i forbindelse med ”Bogreolen” også være lidt information fra
Lokalrådet.
Der følger flere detaljer i næste nummer af Landposten.

----------0---------- Så der er nok at tage fat på, og Lokalrådet modtager naturligvis gerne DINE
ideer og forslag – Kan ske gennem mail til Landposten (se bagsiden), eller v.
formand Rasmus Bie, på telefon 2962 8335, eller mail.: rb@daugaardp.dk
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VRØNDING GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING
Søndre Molgervej 45
8700 Horsens
www.vroending.dk

Børneidræt 2019
Så sker det igen på Flemming Efterskole
For børn i alderen 4 år - 5. kl.
- med bl.a. lege, spring og gymnastik i den gamle
springhal under ledelse af skolens elever og en
lærer.

Det foregår 8 tirsdage kl. 16.10 - 17.10,
fra d. 23. april til og med d. 11. juni
- vi mødes i gangen ved den gamle hal
Der vil altid være repræsentant fra VGIF tilstede.

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

Yderligere info på 27 12 73 25 eller www.vroending.dk
Bemærk aktiviteten har begrænset deltagerantal. Nærmere info ved opstart.

LANDPOSTEN
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INFORMATION FRA FODBOLD SENIOR…
Fra denne sæson tilbyder seniorafdelingen følgende hold:
Hold
Serie 3
Serie 4
Serie 6

Træningstid
Tirsdag og torsdag
Kl. 18.30 til 20.00
Tirsdag og torsdag
Kl. 18.30 til 20.00
Tirsdag og torsdag
Kl. 18.30 til 20.00

Oldboys
Super Oldboys
Damer 7-mands

Mandag og onsdag
Kl. 18.30 til 20.00

Træner / holdleder
Kasper Bach-Jensen
Michael Beurze
Lars Rhode Petersen
Michael Holm
Martin Westergaard
Lars Rhode Petersen
Dennis Strand Olesen
Daniel Schou Jensen
Torben Nielsen
Lars Rhode Petersen
Henrik Plöen
Emilie Plöen

Har dette fanget din interesse eller har du brug for yderligere information så
kan du kontakte formand for seniorafdelingen:
Lars Rhode Petersen mobil: 50.71.71.90, eller se vores hjemmeside
www.lundif.dk eller facebook: Lund IF – FS.
Seniorafdelingen laver løbende nogle arrangementer og vi håber selvfølgelig
at der er rigtig mange som vil støtte op om disse.
Blandt arrangementer kan nævnes foredrag med Lars Christiansen onsdag
den 17. april 2019 samt landskamp Danmark mod Irland på storskærm i
Multihallen fredag den 7. juni 2019.

12

LANDPOSTEN

FOREDRAG MED LARS
CHRISTIANSEN
Foredragets titel er: ”Når sandheden skal frem!”
Tid og sted: Onsdag d. 17. april
2019 kl. 19.3021.15 (dørene
åbnes kl. 18.30).

Foredraget tager
udgangspunkt i
Lars Christiansens
bog med ovennævnte titel og er
spændende med
sit indhold, hvor
angst og stress i
den sidste tid af
hans karriere igen
vendes til genrejsning og en ny begyndelse.

Adressen er Multisalen, Skolevej 7,
Lund, 8700 Horsens.
Billetter kan købes
på www.billet.dk
Pris: 140,- + billetgebyr.

Lars har krydret sin
historie med sjove
og inspirerende
anekdoter, og efter
foredraget kan der
stilles spørgsmål til
taleren.

Under foredraget
vil der være mulighed for køb af øl og
vand.

Lund IF Fodbold-Senior er arrangører
med hjælp fra lokale sponsorer -

LANDPOSTEN
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Fastelavn i Vrønding
(Den centrale landsby i Horsens Kommune)
Så blev det igen Fastelavn i Vrønding Forsamlingshus.
Eller måske skulle man kalde det Karneval? Det betyder
faktisk til samme. En gammel katolsk skik, hvor man
skulle faste i 40 dage inden påsken. Så på denne sidste
dag spiste man masser af mad, kød især, idet man ikke
måtte indtage kød under selve fasten. I dag står den
også på hotdogs efter tøndeslagningen. Ja for det er det
man gør: Slår katten af tønden. Dog ikke i bogstaveligste
forstand. Katten er erstattet af spiseligt indhold, slik og
rosiner. Heldigvis.
Dagen indledes med de allermindste. Fra den mindste
prinsesse på godt 2 år og op til børnehaveklasse-alder.
De slår med en tilsyneladende meget tung kølle, så en
forælder må hjælpe til. Tønden ligner en af pap,
hvad det vistnok også er.
Derefter holdet op til 3. klasse, og til sidst resten
af de nu mere unge mennesker,- ikke så mange
og ikke udklædte (et dilemma: man er nok lidt
for stor til udklædning, men slå på en tønde,
bliver man aldrig for stor til!)
Børnene fra børnehaveklassen og opad har
noget større slagkraft og også larmen fra slagene
stiger markant. Det ses især i ansigtsudtrykket på
vagthavende kølleholder, Niels.
Ret kort inde i seancen slås tønden ned og
masser af slik og rosiner vælter ud. Børnene
kaster sig over gevinsten og kattekongen
bryster sig stolt.
Undervejs fotograferes på livet løs af alle
forældre, der villig har lagt mange kræfter
i at finde på fine kostumer til børnene.
En klassiker er Pippi Langstrømpe og
prinsesser, men nu ser man også Harry
Potter, Motor-Mille, forskrækkelige hekse
og andre uhyggelige forklædninger.
14

LANDPOSTEN

Til sidst kommer
alle de barnlige sjæle - de voksne, som
lige pludselig oplever deres barndom
på ny, og måske ser
en mulighed for at
blive kattekonge,
en titel som de måske aldrig nåede......
de går til den, som
gjaldt det deres liv.
Heller ikke her var der fantasi, hvad angår udklædning. Kun to voksne i fine
kostumer - det må kunne gøres bedre til næste år.
Måske skulle den nye sammenslutning af Vrønding-foreningerne
(som nok snart er blevet en
realitet) arrangere et karneval for
voksne med dejlig mad og hygge i
2020??

Akkurat lige som i 1994, hvor billedet her til venstre
viser udkant-korrespondenten som en letlevende
dame, som i løbet af aftenen bedårede selveste
Christian d. 4.

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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100 SALMER I TAMDRUP
SYNG OG LÆR – 20. MARTS KL. 19:00
Hvordan skildrer moderne digtere de store fortællinger i kristendommen?
Hvordan lyder moderne salmemelodier, der skal afspejle naturens liv i
foråret? Kan der stadig findes nye perspektiver på påske, Kristi Himmelfart og
pinse? Sådanne spørgsmål giver der svar på, når præst og organist Mads
Djernes kommer til Tamdrup kirke onsdag d. 20. marts kl. 19:00. Mads vil
fortælle om moderne salmer med udgangspunkt i salmebogstillægget 100
Salmer fra 2016. Mads har medvirket i redaktionen af salmebogstillægget og
vil også lære os nogle af de nye salmer, salmer som man kan være heldige at
møde i kirken her i forårsmånederne.

SANGAFTEN I TAMDRUP KIRKE
Tirsdag d. 9. april kl. 19-21
Vi har sat lokale kræfter stævne:
”De Sangglade” og Hennings barnebarn,
Nicolai

”De Sangglade”, som året rundt hygger sig med at synge
sammen med Henning Jensen, vil synge for os fra deres
repertoire og så synger de sammen med os alle til
fællessang.
Nicolai spiller for os på flygelet i pauserne.
Der er selvfølgelig en hyggelig kaffepause undervejs.
Så kom og syng med! Og tag din nabo med!
LANDPOSTEN
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SKÆRTORSDAG, D. 18. APRIL, 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:
TILMELDING KAN SKE SENEST SØNDAG D. 14. APRIL:
PERSONLIGT I PRÆSTEGÅRDEN/KIRKEN ELLER PÅ
TLF. 7565 4522 ELLER PÅ MAIL: dsi@km.dk

LANGFREDAG, D. 19. APRIL, ER DER
BRUG FOR DIG I KIRKEN
Der er brug for flere forskellige stemmer!
Så mange stemmer som muligt fra sognet skulle gerne lyde ved
gudstjenesten langfredag, d. 19. april kl. 11:00 – og allerhelst med så mange
aldersgrupper som muligt repræsenteret.
Hvis du har lyst at læse en bibeltekst, så ring eller mail til mig: 7565 4522/
dsi@km.dk
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Pizza-gudstjeneste i maj
Kom og mød Bølle-Bob i Tamdrup kirke igen!
Torsdag d. 2. maj kl. 17:00 i Tamdrup Kirke
Tilmelding er nødvendig senest dagen før, altså onsdag d. 1. maj 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.

Menighedsrådsmøder
Møderne foregår i konfirmandstuen i Tamdrup Præstegård
Onsdag d. 3. april kl. 18:30
Tirsdag d. 28. maj kl. 18:30
Møderne er offentlige, så alle er velkomne!

Gudstjenesteliste for Tamdrup Kirke
fra d. 24. marts til og med d. 2. 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. 24. marts kl. 11:00 – kirkekaffe
Tredje søndag i fasten v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 31. marts kl. 9:30
Midfaste v/ Dorte Stenberg Isaksen

LANDPOSTEN
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Søndag d. 7. april kl. 11:00
Mariæ Bebudelsesdag v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 14. april - ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Palmesøndag i Føvling kirke kl. 9:30 og i Underup kl. 11:00 v/ Peter
Lynggaard Uth
Torsdag d. 18. april kl. 17:00
Skærtorsdag v/ Dorte Stenberg Isaksen: Måltidsgudstjeneste se omtalen husk tilmelding!
Fredag d. 19. april kl. 11:00
Langfredag v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 21. april kl. 11:00
Påskedag v/ Dorte Stenberg Isaksen
Mandag d. 22. april - ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Anden påskedag i Underup kirke kl. 11:00 v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 28. april kl. 9:30
Første søndag efter påske v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 5. maj - ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Anden søndag efter påske i Føvling kirke kl. 11:00 v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 12. maj kl. 11:00 – Minikonfirmandafslutning og kirkekaffe
Tredje søndag efter påske v/ Dorte Stenberg Isaksen
Fredag d. 17. maj - ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Store Bededag i Underup kirke kl. 11:00 v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 19. maj kl. 11:00
Fjerde søndag efter påske v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 26. maj kl. 11:00
Femte søndag efter påske v/ Peter Lynggaard Uth
Torsdag d. 30. maj - ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Kristi Himmelfartsdag i Underup kirke kl. 11:00 v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 2. juni kl. 9:30
Sjette søndag efter påske v/ Peter Lynggaard Uth

20

LANDPOSTEN

Gudstjenester på Tamdrup Plejecenter
Torsdag d. 28. marts kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Onsdag d. 17. april kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Onsdag d. 15. maj 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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En lille forårshilsen.
Jeg synes det er synd for alle
de smukke løgblomster som
myldrer op af jorden på
området ved
Kørupvej/Brugsen, at de skal
vokse op, omgivet af alt det
affald, der åbenbart falder ud
af ”nogens” hænder og lommer eller ud af bilvinduer.
Jeg opfordrer til at lade være med at gå og cykle på det grønne
område mellem blomsterne - og smide affald der.
Der er både fortov og veje som man kan færdes på i området.
Der er allerede nu mange løgvækster som er trådt ned, og så får vi jo
ikke megen glæde af det store arbejde som mange Lundborgere lavede
i efteråret 2017.
Ligeledes opfordrer jeg til, at man ikke smider affald andre steder i
vores dejlige områder her i Lund.
Lad os alle sammen - store som små - passe godt på Lund.
Mange forårshilsner fra
Tove Ladekjær
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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

LANDPOSTEN
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Det sker på Tamdrup Aktivitetscenter
Silkeborgvej 245 i Lund

Højskoleaften
Tor. d. 28/3 kl. 19.00
Entré 50,- kr. inkl. kaffe

Oplev globetrotter
Rasmus Kraths flotte
foredragsshow:

BRASILIEN

Om det smukke, det dragende og det onde i Latinamerikas største
land krydret med musik på guitar og samba-tromme.

Tapas buffet kl. 17
100,- kr. inkl. kaffe
Tilmelding til begge dele til
Grethe Andersen,
tlf. 20 45 68 78 senest 20/3

Påske arrangementer
Blomsterdekorations
kursus v/ Lisa’s Blomster
Onsdag d. 3/4 kl. 14
Medbring skål/ fletkurv,
blomster, løgplanter, grene …
Inspiration, salg af oasis og
supplerende blomster, se
hvordan man binder en buket.

Påskefrokost
Onsdag d. 24/4 kl. 12
Forskellige frokostretter inkl.
kaffe til 125,- kr.
Tilmelding senest d. 11/4 til
Grethe Andersen, tlf. 20456878

Pris: 40,- kr. inkl. kaffe, kage
Tilmelding senest 25/3 til
Jette Bjerre, tlf. 51724950
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Tryg Landsby

For første gang er bevillingen på 100.000 kr. tildelt et samarbejde mellem tre
små byer. Det er spændende at kunne være ”first mover” eller pionerer i
Horsens Kommune, men det forpligter også. Horsens Kommune har store
forventninger til et samarbejde på tværs af byerne.
Normalt tildeler kommunen penge til helt
konkrete projekter, men her er der tale om
borgerbudgettering. Det vil sige, at vi har
fået bevilget pengene, inden vi ved, hvad
de skal bruges til. Det er nu op til borgerne
at idéudvikle og engagere sig.
Vi skal holde borgermøder eller
idéworkshops, og der vil komme løbende
information om hvor og hvornår på
Facebook og i Landposten. Projektet vil
blive gennemført i faser. Processen ser
således ud:

LANDPOSTEN
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Billeder fra Landpostens 40. års jubilæumsresception
lørdag d. 2. februar
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En hyggelig vinterdag med
god snak og dejlig buffet fra
Chris på Sandvad Kro.

Tak for Jeres deltagelse
LANDPOSTEN
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Konkurrence v. Landpostens reception
Vi takker for den store interesse og de mange besvarelser til vores tipskupon
med begivenheder de seneste 40 år i Tamdrup Sogn
Der var ingen med 13 rigtige men 6 med 11, 3 med 10, 4 med 9, 7 med 8 og 2
med 7 rigtige
Vi har trukket lod blandt de 6 med 11 rigtige, og vinderne blev følgende:




Anne Mette Lindegren, Vrønding
Anni Lauridsen, Vinten
Eva P. Jensen, Lund.

Vinderne har fået
deres præmier
– Tak for deltagelsen
Tillykke 
/JH
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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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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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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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Til koncerten d. 27. sept.
i Vinten forsamlingshus med

Signe Svendsen

Er billetterne nu klar til afhentning.
(Afhent venligst billetterne indenfor den næste uge)
(Ring event. først.) Tlf.: 2860 2770.

Venlig hilsen Henning
Sudoku Today
Sværhedsgrad: Middel
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Hent nye, gratis sudokuer hver dag på sudokutoday.com
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OPSLAGSTAVLEN
MARTS
Ons. 20.
Tor. 21.		
Tor. 28.		
Tor. 28.		
Tor. 28.		

APRIL

Man. 1.
Man. 8.
Ons. 3.		
Ons. 3.		
Ons. 3.		
Tir. 9.			
Ons. 10.
Ons. 17.
Ons. 17.
Tor. 18.		
Tir. 23.		
Ons. 24.
Tir. 30.		

MAJ

Ons. 1.		
Tor. 2			
Fre. 3.		
Man. 6.
Tor. 9.		
Ons. 15.
Tir. 28.		

Tamdrup Kirke kl. 19: Syng og lær 100 salmer
Tamdrupcentret kl. 14.30: Banko
Tamdrupcentret kl. 15: Gudstjeneste
Tamdrupcentret kl. 17: Tapasbuffet – husk tilmelding
Tamdrupcentret kl. 19: Højskoleaften
Tamdrupcentret kl. 19: Banko
Lund Vandværk kl. 19: Generalfors. på Tamdrupcentret
Tamdrupcentret kl. 14: Påskedekorationskursus
Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Offentligt menighedsrådsmøde kl. 18.30
Tamdrup Kirke kl. 19: Syng med ”De sangglade”
Tamdrupcentret kl. 14.30: Sangeftermiddag
Tamdrupcentret kl. 14.30: Gudstjeneste
Lund IF kl. 19.30: Foredrag (Se annonce)
Tamdrup Kirke kl. 17: Måltidsgudstjeneste
Vrønding G & IF kl. 16.10: Børneidræt begynder
Tamdrupcentret kl. 12: Påskefrokost
Husk aflevering til LANDPOSTEN
Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Tamdrup kirke kl. 17: Pizzagudstjeneste
Lund Classic Golfturnering kl. 14.30
Tamdrupcentret kl.19: Banko
Pensionistklubben kl. 13: Tur til Silkeborg
Tamdrupcentret kl. 14.30: Gudstjeneste
Offentligt menighedsrådsmøde kl. 18.30
LANDPOSTEN
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13.05.2019
19.08.2019
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Aut. VVS-installatør Henrik B. Andersen
Fuglevangsvej 42 - 8700 Horsens
Tlf. 75 67 32 07
www.lk-vvs.dk - mail@lk-vvs.dk
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