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Lund blomstrer
- takket være den flotte indsats på et par halvkolde novemberdage i 2017, hvor
store og små hjælpere lagde ca. 10.000 blomsterløg, som vi nu kan glæde os over i
Lund Midtby - men vi er ikke færdige !
Vi vil gerne opfordre til, at der laves flere projekter af denne art i vort område, og
hvis nogle grundejerforeninger, beboergrupper eller private har lyst til at arrangere
lignende beplantninger, kan vi evt. koordinere ansøgninger om midler til nye
områder – send en E-mail til Landposten, så kan vi se hvordan interessen er, og
sammen forberede nye projekter i efteråret.
– God sommer til alle 
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FERIELUKKET UGE 28-29-30
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Chefen er gået amok
og har købt vildt ind
Derfor CONTAINER SALG
d. 22.-25. maj og d. 6.-15. juni 2018
Med venlig hilsen
Svendsens el as
HUSK HUSK HUSK
Svendsens el - postbutik - gls
HOLDER LUKKET HVER LØRDAG
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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

Tirsdag d. 10. april blev der afholdt
sangaften i Tamdrup Kirke
Aftenens program, der var blevet til i et samarbejde mellem Henning Jensen og Tamdrup Kirke, indledtes af en saxofonduo, hvorefter
”De sangglade” sang afvekslende med fællessange. Midtvejs i
programmet serverede menighedsrådet kaffe og kage.
Vores dejlige kirke har en akustik, der i høj grad lod såvel kor
som saxofoner komme til deres ret.
Det blev en god aften. Tak til alle medvirkende
– det må gerne blive en forårs- tradition!
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Nyt fra Vrønding i marts 2018 (Den centrale landsby i Horsens Kommune)

Så kom sommeren endelig!.... også til
Vrønding. Det lune forår blev lige
sprunget over, således måtte vi
udsætte den årlige rengøringsdag en
måneds tid. Men da den kom, d.7.
april vrimlede det frem med store og
små, som alle tog en tørn efter bedste evne. Der blev disket op med rundstykker og
kaffe og til frokost pølser, øl og sodavand.
En flot indsats, hvorefter Vrønding føltes
ikke alene tryg, men også fin ren
D. 29. april blev der holdt en lille
mindehøjtidelighed ved mindestenen ud
for Hans og Ebbas gård. Dorte Isaksen
holdt tale efter kransenedlæggelsen. Vi fik
historien om de engelske soldater, der blev
dræbt ved nedskydningen. De blev mindet på den smukkeste vis, ved at kæde deres
indsats sammen med vores frihed og demokrati. Der var mange børn tilsted blandt
de omkring 50 fremmødte. Det er utroligt vigtigt at vores fælles historie fortælles,
således at de unge mennesker kan forstå, at frihed er en gave, som skal værnes om.
De begivenheder, der sker i Vrønding, opstår ikke mindst på grund af vores aktive
mennesker her i byen. De arbejder fortsat for at samle folk til stort og småt, får flere
og flere af os menige til at indse og forstå det spændende og interessante ved at
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gøre noget for vores lille by. Det
skal således være et attraktivt sted
at bo både for børn og voksne –
måske også et sted, hvor den
ældre del af indbyggerne – har lyst
til at blive boende. Vrønding
fællesråd har lige haft møde. Her
ses fra venstre: Børge, Lea, Karina,
Annemarie, Susanne og Heidi.
(Børge nyder virkelig de der møder
med den sammensætning) Det foretagsomme panel vil sandsynligvis barsle med nye
ideer og begivenheder.
Kulturudvalget meddeler:
Meta Therkelsen Bruun udstillingen d. 22. og 23. september er stadigvæk under
forberedelse. Vi får stadigvæk tilsagn om billeder fra nær og fjern. Her er lige et par
malerier som viser, hvor alsidig kunstneren var. Men billeder skal ses i
virkeligheden! Så noter allerede
datoerne nu.

Landsby-korrespondenten
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Din nye lokale

marketingspartner
med mange kasketter

når det gælder markedsføring, både på tryk og på nettet...

eside?

Skal du have en ny hjemm

r en simpel
Uanset om du blot ønske
løsning der er
rre
stø
en
r
elle
hjemmeside
e ønsker og
100% skræddersyet til din
hjælpelig med alt
be
behov, så kan jeg være
ng til tekster og
eri
mm
gra
fra design og pro
billeder.

Hjemmesider

Grafisk arbejde
m.m.
fra visitkort til brochure

r og har mere end 23
Jeg er uddannet grafike
n grafiske branche.
år erfaring indenfor de
at lave nye visitkort,
d
Jeg hjælper gerne me
produktkatalog og
brochure, flyers, plakater,
prislister.

Grafiker

.dk
WEBUDVIKLING | GRAFISK DESIGN | MARKEDSFØRING

Tlf. 28 77 06 10
mail@tsgrafiskpro.dk
www.tsgrafiskpro.dk
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LAGERSALG
Lørdag 2. og søndag 3. juni 11.00-14.00

Damesandaler 250,-

Ægte skind - mange farver
Mange andre
tilbud til både
herrer og damer

Stort marked med Skechers:
priser fra 400,-

Spar mindst 20% på alle andre sko:

Lund Skotøjsfabrik siden 1904
Nokiavej 20, Lund, 8700 Horsens

Alle er velkomne
Man-fre: 7.30-16.00
eller efter aftale

Kan ikke kombineres med andre rabatter og gælder kun så længe lager haves
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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
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Hal, vej og industri ?
En tur på cykel eller til fods i den sydlige del af Lund-området langs resterne af
Kørupvej, afslører meget stor aktivitet med byggeri og anlægsarbejde.
Lundhallen får nyt tag, der er banket sandpude op til det nye byggeri af multihal,
der ligger enorme jorddynger, og anlægsarbejder er i gang i VEGA-området - og
Kørupvej er stadig spærret !!
MEN der er da en del ubesvarede spørgsmål vedrørende både trafik og logistik
omkring bl.a. skolevej m.v. – Vi vil gerne opfordre politikere og teknikere til, at der
snarest meldes ud til offentligheden om, hvilke beslutninger, der tages på disse
meget vigtige områder – da det har stor betydning for mange borgeres hverdag og
planlægning.
(- se også indlæg om Lokalråd.)
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Vinten forsamlingshus

Julekoncert 2018
6. december i Vinten Forsamlingshus.
Arrangementet starter med spisning kl. 18.00
Billetter købes på
https://vintenforsamlingshus.nemtilmeld.dk/16/

eller på vintenforsamlingshus@gmail.com
Som sædvanligt kan der også købes billetter i
Brugsen.
Pris 250 kr.

Vinten forsamlingshus
Silkeborgvej 281
Lund
8700 Horsens
Tlf. 75 65 45 75
Mail. vintenforsamlingshus@
gmail.com
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Helhedsplan – Lokalråd
Efter mødet i Vinten forsamlingshus i april vedrørende udarbejdelse af en
Helhedsplan for hele Lund-området, arbejder kommunens folk videre med de
mange gode input, der kom fra borgerne der deltog i mødet – Der følges op i
foråret med endnu et møde og et udkast til Helhedsplanen.
Et andet vigtigt område der trænger sig på er at få oprettet et LOKALRÅD, der
kan samle de forskellige områder Vinten, Lund og Provstlund, og virke som et
samlet talerør overfor bl.a. myndigheder og projekt-folk der planlægger at
skabe noget udvikling og spændende tiltag i området.
Det kræver en god håndfuld friske borgere, der har lyst til at få indflydelse og
medvirke til lidt styring og koordinering af den kolossale aktivitet vi ser i
øjeblikket.
Men det kommer ikke af sig selv – så hermed en opfordring til alle der
kunne have lyst til at indgå i dette arbejde – det kan være repræsentanter
for foreninger, grundejerforeninger, beboergrupper, interessegrupper eller
nogle borgere, der interesseret sig for vort lokalområde, og gerne vil
arbejde for lokalområdets udvikling.
Landposten vil gerne have kontakt til nogle kandidater inden næste møde om
Helhedsplan – så kan vi nok få lov at bruge lidt tid på dette møde, til også at
drøfte Lokalråd, og komme videre.
Vi kender endnu ikke datoen for dette møde, men send bare snarest din
besked om interesse til Landpostens mail Landpost.jh@gmail.com – eller ring
til Jens på 30562299
- så vi kan komme i gang med at få dannet Lund Lokalråd
(-eller hvad det nu skal hedde ;-)
/JH
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Tamdrup Aktivitetscenter * Sommeren 2018
Mandag

Stolegymnastik kl. 10
Stavgang kl. 13

Tirsdag

Krolf kl. 10
Strikkecafé kl. 12.30
Cykling kl. 14

Onsdag

Gymnastik kl. 10
Petanque kl. 10
Kortspil for mænd kl. 13

Torsdag

Krolf kl. 10
Cykling kl. 14

Fredag

Alle slags cykler – både med
og uden el. Ingen tilmelding.
Mere information på Centret.

Line dance kl. 12

Kom og nyd den dejlige have
bagved Centret 

X i kalenderen:
Skt. Hans aften d. 26/6 kl. 17
Grill menu for 100,- kr. Tilmelding senest d. 12/6.
Se indbydelsen på Centret.
Sønderjysk kaffebord onsdag d. 1/8 kl. 14
6 slags og kaffe ad libitum for 50,- kr.
Tilmelding på seddel ved kontoret senest d. 26/7.
Se indbydelsen på Centret.
Høstmarked torsdag d. 30/8
Nærmere information følger.
Vi ses på Silkeborgvej 245 i Lund.
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Vejpost søges
Vi søger en ny Vejpost til områderne
Kørupvej, Skolevej, Parkallè og Tværgade
- det er i alt 39 husstande.
Der uddeles Landpost 6 gange om året, og stillingen er ulønnet
– men man får motion og en tur rundt i området 
Interesseret?? – send mail til landpost.jh@gmail.com
eller ring 30562299
Venlig hilsen, Redaktionen / JH

Sæt X
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e
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n
e
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BYFEST I LUND
d. 7. juni-9. juni

Planlægningen er i fuld gang! Da Lundhallen er under ombygning bliver
Byfesten lidt mindre end vanlig, men stadig FANTASTISK! Så husk at sætte X i
kalenderen og følg bl.a. med på Lund Idrætsforening’s Facebook side.
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Pinsegudstjeneste i Lunden
Anden pinsedag, mandag d. 21. maj,
fejrer vi friluftsgudstjeneste i Lunden
i Horsens kl. 10:00 i fællesskab med
alle sogne i Horsens Provsti
”Skærtorsdags rødbedeguf”
På utallige opfordringer kommer her opskriften på
rødbedesalaten, som vi traditionen tro hvert år
serverer ved måltidsgudstjenesten Skærtorsdag her
i Tamdrup sogn
Til 6 - 8 pers.
2 rødbeder af mellemstørrelse skrælles og rives groft, vrides i et klæde, da
der ikke må være for meget væde (husk at have handsker på!)
2 store æbler, gerne røde, vaskes og rives groft med skræl
1 stk. peberrod, ca. 6 cm, skrælles og rives fint (det svier i øjnene)
2 dl. creme fraiche 18%, som smages til med ½ ss. sukker og ½ tsk. groft salt –
de revne grønsager og æbler blandes i.
Salaten har godt af at stå og trække mindst et par timer, gerne til næste dag.
(Den dræner videre, så der skal nok hældes lidt væske fra)
Pynt: finthakket kruspersille
Velbekomme!

Pizza-gudstjeneste i september
Torsdag d. 6. september kl.17:00
kommer Bølle-Bob til Tamdrup kirke 18 LANDPOSTEN

Måske for sidste gang???

Det er nemlig op til alle, der synes, at det er
hyggeligt med Bølle-Bob og pizza og hvad har vi?!
De sidste par gange har vi været noget færre end
vanligt og i forhold til, hvor mange vi var i de første
4-5 sæsoner, så er kurven for nedadgående.
Organisten, Møller og jeg holder alle af at lave disse
pizzagudstjenester, så det er op til sognets
børnefamilier, om vi skal fortsætte?

Vil du/I være med d. 6. september, så
tilmeld jer senest onsdag d.5.
september 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.

Pilgrimsvandring fra Underup kirke til Klostermølle

Søndag den 8. juli er der pilgrimsvandring fra Underup kirke til
Klostermølle. Der er gudstjeneste kl. 9.30 og vandringen begynder
umiddelbart efter. Ruten er den samme som sidste år og går gennem
noget af det flotteste natur på egnen. I år er der mulighed for at gå lidt
kortere, da man kan vælge at gå med fra Tønning kirke og springe den
første del over. Ruten fra Underup til Klostermølle er ca. 22 km lang,
går man først med fra Tønning sparer man sig for halvdelen. Der
arrangeres fælles tilbagetransport fra Klostermølle.
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Tilmelding er ikke nødvendig, men hvis man går med fra Tønning må
man gerne give besked til Ove Sølvsten (6169 4768). Gruppen, der går
fra Underup, er fremme ved Tønning kirke ca. kl. 12. Husk madpakke,
hvis man går med fra Underup.

Gudstjenesteliste for Tamdrup Kirke
fra 27. maj til og med 2. september
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. 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
Søndag d. 10. juni kl. 10:30 – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Anden søndag efter trinitatis i Nim kirke kl. 10:30 v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 17. juni kl. 10:30
Tredje søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 24. juni kl. 10:30
Fjerde søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 1. juli kl. 10:30
Femte søndag efter trinitatis v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 8. juli ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Sjette søndag efter trinitatis i Underup kirke pilgrimsgudstjeneste kl.9:30
v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 15. juli kl. 10:30
Syvende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 22. juli kl. 10:30
Ottende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 29. juli – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Niende søndag efter trinitatis friluftsgudstjeneste på Stjernholm kl. 14:00 v/
Peter Lynggaard Uth
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Søndag d. 5. august kl. 10:30
Tiende søndag efter trinitatis v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 12. august - ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Ellevte søndag efter trinitatis i Nim kirke kl. 9:00 og i Føvling kirke kl. 10:30
v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 19. august kl. 10:30
Tolvte søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 26. august kl. 14:00 – Skolestartsgudstjeneste – og kirkekaffe
Trettende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 2. september kl. 10:30
Fjortende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen

Gudstjenester på Tamdrup Plejecenter
Torsdag d. 31. maj kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Torsdag d. 28. juni kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Torsdag d. 16. august 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 sommerhilsner fra
Dorte Stenberg Isaksen
HUSK vores internetadresse: www.tamdrupkirke.dk
Og find kirken på facebook under navnet ”Tamdrup Kirke”
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VRØNDING
GYMNASTIK- OG
IDRÆTSFORENING
inviterer til

SANKT HANS AFTEN
på sportspladsen i Vrønding
lørdag den 23. juni 2018

Kl. 17.30 Pladsen åbner, og hoppeborgen er klar
Kl. 18.00 Grillen er varm, og der er fællesspisning (kræver tilmelding)
VGIF sørger for pastasalat, alm. salat, flutes, dressing, ketchup, remolade, sennep,
tallerkener og krus

Men I skal selv medbringe kød, bestik og evt. andet tilbehør, som I ønsker.
Pris 30,- kr. pr. person - børn under 5 år gratis. Drikkevarer kan købes!
Tilmelding til spisning senest torsdag d. 21. juni - ring/sms til Anne-Marie, tlf. 27 12 73 25.

Kl. 19.00 Forskellige aktiviteter for både børn og voksne.
Kl. 20.30 Pandekagebagning for børn. Dej udleveres. Medbring gerne
pandekagepande.

Kl. 21.00 Bålet tændes
Charles spiller ved bålpladsen til fællessang
Båltale
I klubhuset sælges kaffe, kage, pølser, slik, vin, øl og sodavand.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Hos LC Autoservice tænker
vi ikke på andet end biler

Derfor er vi medlem af værkstedskæden med de højeste
krav til kvalitet, kundeservice og uddannelse
– nemlig Din Bilpartner.
Din bil kommer i gode hænder hos os. Vi har styr på tingene,
og vi er klar over, at det i sidste ende er resultatet,
vi bliver målt på.
Hos Din Bilpartner er vi glade for at se dig,
men kun fordi vi ved, at vi kan være til hjælp.
Vi elsker at lave din bil.

L.C. Autoservice
Silkeborgvej 136 | 8700 Horsens
Tlf: 75 65 44 11 | www.lcautoservice.dk
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Pressemeddelelse:
Den 10. marts 2018 modtog Charlotte Kristine Redder
Brunslev, fra Privatdagplejen Piletræet, Mindful Dagpleje Flaget. Hun modtager flaget fordi hun har fokus på
at give dagplejebørnene en mindful hverdag. Her er der
plads til mindfulness aktiviteter, fordybelse og meditationer, som lader børnene op, giver dem indre ro og øger
deres koncentrationsevne.
Charlotte er en af de første certificerede Mindful Dagplejere i Horsens Kommune.
De Certificerede Mindful Dagplejere arbejder ud fra de 8
mindfulness principper og NOAK modellen i dagligdagen, som gør at de har fokus
på børnenes initiativer, positive intentioner og styrker. På den måde støtter de
børnenes udvikling af en stærk selvforståelse og et sundt selvværd. Dette lader
sig også kun gøre ved at de først har kigget indad og arbejdet med egne mønstre,
overbevisninger og adfærd igennem Mindful Dagpleje Kurset hos Mette Møldrup
Hansen.
Charlotte åbnede op for sin private dagpleje i 2016 og har haft fuldt hus siden.
Hun startede som dagplejer i 2014 men valgte at tage springet og blive selvstændig. Mere info om dagplejen og ledige pladser kan ses på hendes hjemmeside.
www.piletræet.dk
De positive gevinster for børnene i en Mindful Dagpleje er:
• nærvær
• mere glæde
• bedre selvforståelse
• et sundt selvværd.
• øget koncentrationsevne.
• mere empati.
• gode sociale kompetencer.
• indre ro
Charlotte glæder sig over de livslange
gaver hun giver hendes dagplejebørn.
Gaver for livet, eftersom en mindful
start på livet giver børnene et sundt
selvværd og evnen til at genkende og
finde roen i sig selv senere hen i livet.
Læs mere på www.mindfuldagpleje.dk og www.piletræet.dk
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Hanne Hussmann, tlf. 40346551
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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
MAJ
Ons. 23.		

Offentligt menighedsrådsmøde kl. 18.30

Tor. 24.			

Tamdrupcentret kl. 14.30: Bankospil

Tor. 31.			

Gudstjeneste på Tamdrupcentret kl. 15

JUNI
Ons. 6.			
					

Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Husk tilmelding til Pensionistklubbens heldagstur

Tor. 7. - lør. 9. Lund Byfest på sportspladsen
Tor. 14.			

Pensionistklubben kl. 8: Heldagstur

Lør. 23.			

Sportspladsen, Vrønding: Skt.Hans aften kl. 17.30

Tir. 26.			

Tamdrupcentret kl. 17: Skt. Hansfest. Husk tilmelding!

JULI				

Sommerferie!

AUGUST
Ons. 1.			
					

Tamdrupcentret kl. 14: Sønderjysk kaffebord
Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20

Tir. 7.				

Husk aflevering af stof til LANDPOSTEN

Tor. 30.			

Tamdrupcentret: Høstmarked
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