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B orgerbl ad for Tamdrup Sog n
N umme r 3 | Maj 2 0 1 9 | 4 0 . å r g a n g

- det lokale borgerblad
Landpostens forårsnummer er på gaden med mange tilbud til beboerne i
Tamdrup Sogn, og vi skal opfordre til, at vi alle bakker op om de
arrangementer og aktiviteter der tilbydes, så de mange frivillige, der står for
foreningsliv og lokaludvikling i området, også føler at der er opbakning til det
de laver!

Bogreolen
Ideen med en ”Bytte-reol” for brugte bøger er kommet godt fra start, og der
er blevet fyldt op i reolen, der står ved kasseområdet i Daglí Brugsen i Lund.
Mange har leveret bøger til reolen, og bytte-princippet ser ud til at virke fint,
så der hele tiden sker en vis udskiftning – Tak for bidrag .
Vi kan lige skitsere reglerne for ”Bogreolen”
Har man et par læste bøger derhjemme,
som ikke skal gemmes, tager man disse
med i Brugsen, og sætter dem i reolen –
og tager så et par ”nye bøger” med hjem
– og dette kan jo så fortsætte så længe
der er aktive brugere til Reolen 
Der er en afdeling for børnebøger og en
for voksenbøger.
Det er Lokalrådet for Lund og Omegn
der ”bestyrer” projektet, og er der
spørgsmål eller kommentarer kan man
kontakte Lokalrådet.
(- se de forskellige opslag ved reolen)

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:
Torsdage kl. 13-18
Fredage kl. 12-17
Lørdage kl. 9.30-14
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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Information fra Redaktionen.
Efter godt 40 års arbejde i Landpostens redaktion, har Knud Friis valgt at
reducere lidt på opgaverne, og har bedt om afløsning.
Knud var med til at starte Landposten i 1979, og har i alle årene omhyggeligt
passet bladets økonomi og regnskaber – Dette har ikke altid været lige let, da
Landposten som bekendt har været i svære økonomiske problemer i flere
omgange – men Knud har fået løst opgaverne, og kan nu videregive regnskabet
for et borgerblad med en fornuftig økonomi og et stigende oplag – takket være
bl.a. vore Vejpostes store indsats, og de mange nye tilflyttere til området.
Stor tak til Knud og Ellen for altid positiv og konstruktiv tilgang til opgaverne.
(Knud har lovet at fortsætte med at køre blade ud til de Vejposte, der bor i den
nord-vestlige del af sognet)
Og hvad sker det så ?
Ja, vi har været så heldige, at Finn Jensen har sagt ja til at overtage kasserer
arbejdet i Landpostens redaktion – dette er vi meget glade for, og byder Finn
velkommen til arbejdet
- der vil i denne forbindelse måske være lidt ændringer i proceduren for
faktureringer af annoncer og foreningsstof – men mere om dette når Finn
starter arbejdet.
Orientering til nye læsere:
For nye læsere og tilflyttere kan vi oplyse, at Landposten er udkommet som
Borgerblad i Tamdrup Sogn i ca. 40 år – nu til ca. 1.400 husstande.
Arbejdet med bladet udføres af en frivillig og ulønnet redaktion, og
udbringningen sker via vore ca. 29 Vejposte, som dækker hele det gamle
Tamdrup Sogn.
Financieringen af bladets drift sker ved salg af annoncer til vore lokale
virksomheder, samt salg af sider til foreninger, menighedsråd og andre, som har
noget at informere om i sognet.
Alle er velkomne med synspunkter og indlæg i bladet.
Redaktionen ønsker alle en god sommer – vi udkommer igen ca. 19. august.
Venlig hilsen redaktionen – Jens Heldgaard
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Til medlemmer af Lund Vandværk
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Lund Vandværk mandag den 3.
juni 2019 kl. 19.00 på Tamdrup Centret, Silkeborgvej 245, 8700 Horsens
Med følgende dagsorden:
1.
Valg af dirigent og referent
2.
Godkendelse af dagsorden
3.
Orientering om årsagen til ændring af virksomhedsform fra I/S
til AMBA
4.
Afstemning om vedtægtsændringer i forbindelse med ændring
fra I/S til AMBA
5.
Eventuelt
Orientering
I dag drives Lund Vandværk som et interessentskab, hvilket betyder at ejerne
hæfter personligt og solidarisk for vandværkets forpligtigelser.
Bestyrelsen i Lund Vandværk ønsker at ændre virksomhedsformen til et
andelsselskab med begrænset ansvar (AMBA), således at vandværkets ejere kun
hæfter for den indskudte kapital svarende til det anlægsbidrag, som blev betalt i
forbindelse med, at ejendommen blev tilsluttet vandforsyningen.
Vedtægtsændringer kan kun foretages, hvis 2/3 af vandværkets ejere stemmer
for. Det vil sige, at der er et krav til, at 2/3 af ejerne er tilstede ved
generalforsamlingen.
Såfremt 2/3 af ejerne i Lund Vandværk ikke er tilstede ved generalforsamlingen
den 3. juni 2019 indkalder bestyrelsen til endnu en ekstraordinær
generalforsamling mandag den 17. juni 2019 kl. 19.00 på Tamdrup Centret,
Silkeborgvej 245, 8700 Horsens.
På denne ekstraordinære generalforsamling vil der alene være krav om, at 2/3 af
de fremmødte ejere skal stemme for forslaget.
Drift og vandforsyning vil fortsætte uændret, hvis virksomhedsændringen bliver
vedtaget.
Både de nuværende og nye vedtægter kan hentes på Lund Vandværks
hjemmeside www.lundvand.dk
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Efter godt 40 år som praktiserende dyrlæge i Vrønding og omegn
holder vi:

ÅBENT HUS torsdag d.23 maj 2019
kl. 13 – 17 på Vrønding Dyreklinik.

Vi inviterer alle kunder, forretningsforbindelser og andre venner af

huset til at se udvidelsen af klinikken,
som er blevet ca. 100 kvadratmeter større.
Derudover byder vi på lidt mad og drikke i teltet
opstillet foran klinikken.
Venlig Hilsen, Dorte Lebech

LANDPOSTEN
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Horsensegnens
kulturfestival 2019
For fjerde gang afholdes der i juni i år en spændende, ugelang
kulturfestival på de åbne aktivitetscentre i det nordlige og
vestlige Horsens. Arrangementet er for alle i alderen 60+ og for
førtidspensionister.
Hvert andet år arrangerer aktivitetsmedarbejdere og frivillige på centrene Birkebo, Egebakken, Hatting
centret, Søndergården og Tamdrup
centret kulturfestival med foredrag,
musik og mad for alle i alderen 60+
samt førtidspensionister. Festivalen
strækker sig over 5 dage, fra 17. til
21. juni, med én dag på hvert center.
Temaet i år er fortællinger, musik og
mad, der omhandler de fem lande:
Sverige, Frankrig, Irland, Danmark
og USA.
Foredrag, frokost og musikalsk
underholdning
Hver dag har samme struktur: Et
foredrag indtil frokosten, som består
af mad, der er typisk for det pågældende land, og om eftermiddagen er
der musikalsk underholdning.
Mandag (Tamdrup centret) kan man
lytte til Reimer Bos oplevelser i
svensk Lapland og få smagsprøver
på svensk visetradition, som den
8

blev leveret af Evert Taube og Cornelis Vreeswijk.
Tirsdag (Søndergården) begynder
med et foredrag med billeder fra det
duftende Provence, og om eftermiddagen kan man komme med på en
musikalsk rejse under Paris’ himmel
og broer, som vi kender det fra Edith
Piaf m.fl.
Onsdag (Birkebo) går turen til den
grønne ø Irland for at høre om irernes kultur, og nærmest som en selvfølge står der et bredt spektrum af
irsk folkemusik med numre som
Wild Rover og Molly Malone på
programmet om eftermiddagen.
Torsdag (Hatting centret) forbliver
vi i Danmark, hvor den folkekære
skuespiller Per Pallesen fortæller
om sit eventyrlige liv, medens den
musikalske underholdning klares
af trompetisten Per Nielsen, der
sammen med pianisten Carl Ulrik
Munk-Andersen spiller kendte melodier.
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Fredag (Egebakken) kan man erfare, at ikke alt i USA er højteknologisk, for foredraget handler om
Amish-folket, en gruppe kristne
voksendøbere, der frivilligt lever
som i gamle dage uden el, biler, telefoner mv. Om eftermiddagen er
der masser af livsbekræftende og
glædessmittende gospelsang.
Billetkøb på centrene
Fra tidligere års kulturfestival er erfaringen, at interessen for arrangementet er meget stor. For at få plads
til flest mulig opstilles der ved hvert
center – undtaget i Brædstrup – et
kæmpetelt, som udstyres med alt
det fornødne. Billetter med adgang
til festivalen kan købes på de enkelte centre i tidsrummet 10 - 12 den
14. og den 22. maj. Der er mulighed for at købe billet til en enkelt
dag eller til flere dage efter ønske.
En dagsbillet koster 100 kr., men en
flerdagesrabat gør, at man f.eks. kan
deltage alle fem dage for bare 250
kr. Madbilleter købes særskilt.
Sponsorer
Selv om de mange frivillige arbejder
gratis, har festivalen et stort budget
med udgifter til leje af telt og andet
udstyr samt betaling til de optrædende. Uden sponsorer ville festivalen

ikke kunne afholdes. Økonomisk
støtte er bl.a. kommet fra Horsens
Sund By, VELUX FONDEN, Horsens Y’s Men’s Club, Brædstrup
Humanitær Forening, Familien
Hede Nielsens Fond og Brædstrup
Kultursamvirke.
Netværk og trivsel
Styregruppen bag festivalen fortæller, at formålet med arrangementet
dels er at fremme netværk og trivsel blandt pensionister og borgere
over 60 år i lokalområdet, dels at
tiltrække nye deltagere og frivillige
og samtidig synliggøre og udbrede
kendskabet til Horsens Kommunes
tilbud i de åbne aktivitetscentre i
den nordlige og vestlige del af kommunen.
Knud Erik Sørensen
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Forårshilsen fra Dagtilbud Lund
Så er der igen sket lidt nyt i Dagtilbud Lund.
For at skabe plads til flere børn, har Dagtilbud Lund udvidet
med en pavillon med plads til 60 børnehavebørn. Pavillonen er
opstillet ved vuggestuen på Silkeborgvej 177, og rummer tre
børnegrupper, 2 kontorer, depot og et modtagerkøkken, hvor
vi modtager maden fra vores køkken i Lund Børnehus. En
helt igennem velindrettet pavillon, - som lægger op til gode
læringsmiljøer for både store og små. Pavillonen forventes at
stå på grunden i ca.
3 – 4 år.
Vi har allerede budt
velkommen til de første
nye børn, og forventer
efter sommerferien at
være tæt på det
planlagte børnetal.
Legepladsen til pavillonen
og vuggestuen har været
længe undervejs. Men i
løbet af foråret starter
legepladsprocessen op.
Der kommer gynger,
rutsjebane,
mooncarbane,
udeværksted, m.m. Vi
glæder os alle til
legepladsen står klar til
en masse god leg og
dejlige timer under åben
himmel.
Forårshilsen fra Dagtilbud Lund
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Ny
midsommertradition?

Tamdrup Menighedsråd vil som noget
nyt gerne invitere alle i Tamdrup Sogn til
midsommerfejring med en lidt anderledes let
gudstjeneste med midsommertale, -sange og
–salmer i Tamdrup kirke
Søndag den 23. juni kl. 11.00
Vi starter grillen op efter gudstjenesten og vil på
det grønne område udenfor kirken servere grillpølser,
brød og lidt at drikke, så vi sammen kan tage hul på
aftenens Sankt Hans-fester rundt om i sognet.
Vi håber at se rigtig mange
– børn, unge, som gamle – så sæt
allerede nu X i kalenderen og
tag gerne hele familien med.
Mange forårshilsner fra
Tamdrup Menighedsråd
LANDPOSTEN
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Kom og se diverse rester af udvendige
lamper
til rimelige
Kom og se
diverse
resterpriser.
af udvendige

lamper
rimelige
priser.
Husk
lukkettil
hver
lørdag og
søndag

Med venlig hilsen
el as og søndag
Husk lukketSvendsens
hver lørdag
Vrønding
Dyreklinik
Med
venlig
hilsen

Sønder Molgervej 52, 8700 Horsens, Tlf. 75673220

SvendsensÅbningstider:
el as

Mandag, tirsdag og onsdag : 8-16
Torsdag:
8-19
Fredag :
8-15
Tidsbestilling på tlf.:
75673220
Følg os på Facebook – der er
spændende fortællinger fra
dagligdagen
12

Udenfor normal arbejdstid henvises til
vagtdyrlæger på tlf.:
70221599 for smådyr
70221640 for store dyr

LANDPOSTEN

10-70% på sandaler i maj

Besøg vores udstilling og få 10-70% rabat på
udvalgte sandaler i maj.

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

Har du brug for andet fodtøj end sandaler,
eller har vi ikke nedsat lige den du ønsker så
medbring kuponen så får du 50kr. rabat.
Nyhed hos Trimsko
Vi er stolte over at være blevet godkendt som
GateLine forhandler.
GateLine er Norske komfortsko med unikke
egenskaber, kom og prøv.

Rabatkupon til Landpostens læsere

Lund Skotøjsfabrik siden 1904
LANDPOSTEN
Nokiavej 20, Lund, 8700 Horsens

50 KR
Gælder resten af maj 2019. Kun ved køb for mindst 350
kr, gælder ikke på i forvejen nedsatte varer eller
13
sammen med andre rabatter.

Tennisbanen
er klar !
Vidste du at vi har eget tennisanlæg og en selvstændig tennisklub i Lund ?
(Banen ligger for enden af Parcelvej.)
Vi har plads til nye spillere i denne sæson, og overvej lige om det ikke var en god idé
at invitere naboen på en duel, eller igangsætte systematisk træning hver onsdag
aften ?
Vi har i år et rigtigt godt tilbud om at blive medlem i Tamdrup Tennisklub, så du får
adgang til at spille på banen
– Det koster kun medlemsskabets kontingent på kr. 250,- pr. spiller !
(+ kr 100,- for indmeldelse og nøgle-depositum)
Kontakt klubbens formand Peter Birk Sørensen og få en aftale – han har tlf.: 4029 5545 -- Velkommen – og god tennissæson 
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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.

LANDPOSTEN
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Pilgrimsvandring fra Underup kirke til Klostermølle

Søndag den 30. juni 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. Igen 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.
LANDPOSTEN
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22 km lang, går man først med fra Tønning sparer man sig for
halvdelen. Der arrangeres fælles tilbagetransport fra Klostermølle.
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. Ved Klostermølle kan der købes kaffe
og kage og kolde drikkevarer.

Hold øje med næste nummer af
Landposten for at se, hvornår BølleBob kommer til Tamdrup kirke næste
gang! Det bliver i september…
Gudstjenesteliste for Tamdrup Kirke
fra 12. maj til og med d. 1. 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. 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
18
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Søndag d. 2. juni kl. 9:30
Sjette søndag efter påske v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 9. juni kl. 11:00
Pinsedag v/ Dorte Stenberg Isaksen
Mandag d. 10. juni - ingen gudstjeneste i Tamdrup kirke, men:
Anden Pinsedag – friluftsgudstjeneste for hele provstiet ved Langelinie
Bystrand langs Strandpromenaden i Horsens, se omtalen.
Søndag d. 16. juni kl. 9:30
Trinitatis søndag v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 23. juni kl. 11:00
Første søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen – hygge ved grillen
efter gudstjenesten – se omtale og annonce
Søndag d. 30. juni ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Anden søndag efter trinitatis i Underup kirke: Pilgrimsgudstjeneste kl.9:30
v/ Peter Lynggaard Uth – gudstjenesten er også for dig, der blot vil til
gudstjeneste, men ikke skal ud at gå – se omtalen
Søndag d. 7. juli kl. 11:00
Tredje søndag efter trinitatis v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 14. juli kl. ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Fjerde søndag efter trinitatis: Friluftsgudstjeneste på Stjernholm kl. 14:00 v/
Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 21. juli – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Femte søndag efter trinitatis i Føvling kirke kl. 11:00 v/ Peter Lynggaard Uth
og i Underup kirke kl. 19:00 v/ Peter Lynggaard Uth - kirkekaffe
Søndag d. 28. juli kl. 11:00
Sjette søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 4. august – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Syvende søndag efter trinitatis i Føvling kirke kl. 9:30 v/ Dorte Stenberg
Isaksen og i Nim kirke kl. 11:00 v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 11. august kl. 11:00
Ottende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
LANDPOSTEN
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Søndag d. 18. august kl. 11:00 – Skolestartsgudstjeneste – og kirkekaffe
Niende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 25. august kl. 9:30
Tiende søndag efter trinitatis v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 1. september kl. 11:00
Elvte søndag efter trinitatis v/ Peter Lynggaard Uth

Gudstjenester på Tamdrup Plejecenter
Onsdag d. 15. maj kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Torsdag d. 6. juni kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Torsdag d. 18. juli kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Torsdag d. 29. 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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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

21

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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Lund IF – Fodbold Senior

Seniorudvalget takker for en god aften i selskab med Lars Christiansen.
Lars Christiansen evnede på fornem vis, at fange alle deltagerne med sin
meget personlige beretning om sit liv som håndboldspiller og de personlige
udfordringer forbundet hermed.
Lars Christiansen er en fremragende oplægsholder, og hans oplæg er
spændene, eftertænksomt og meget underholdende.
Det var en stor fornøjelse, at lære mennesket bag håndboldspilleren - som vi
alle kender fra tv og håndboldbanen - bedre at kende.
En stor tak til de lokale sponsorer som bakkede op om dette arrangement.
Landskamp!
Husk at der fredag den 7. juni 2019 vises landskamp Danmark mod Irland
på storskærm i Multihallen. Der kommer mere information herom på
hjemmesiden samt på Facebook.
Benyt lejligheden til at se lidt fodbold!
Hver uge kan du på hjemmesiden og på Facebook finde ugens kampe for
alle seniorhold – kom og støt de lokale hold!

LANDPOSTEN
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Gælder hele året alle ugens dage i REMA 1000 Lund
Åbent alle

ugens dage

7-22
REMA 1000 sukker
1 kg

REMA 1000 hvedemel
2 kg

5.2.50 pr. kg

Tusindfryd smørbar
250 g

9

95

SHOP.REMA1000.DK

39.80 pr. kg

Købmand
Henrik
Dongsgaard

LANDPOSTEN
Provstlund Allé 4, Lund
• Horsens
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5.-

Tryg Landsby
Vi har nu været godt i gang med at idéudvikle projekter og tiltag i Tryg
Landsby. Det er nu tid til at få konkretiseret idéerne, så vi kan bruge de
100.000 kr. til at skabe livskvalitet og tryghed for mange borgere. Så
kom og vær med og få direkte indflydelse på byernes udvikling i
fremtiden. Vi har brug for engagerede hænder og hoveder.

Invitation

til alle borgere i Lundum,
Lund og omegn og Vrønding

Tryg Landsby - Workshop
onsdag den 22. maj
kl. 19.30
i Multihallen, Lund

Hvis I ikke har mulighed for at deltage, kan I sende forslag ind. Beskriv
projektet eller idéen, og noter gerne disse overvejelser:
– Hvad omfatter projektet
– Hvorfor er det vigtigt
– Hvilke udfordringer er der ved at gennemføre projektet
– Hvem kan gennemføre projektet
– Hvad er den økonomiske ramme.
Send materialet til: karin.w@live.dk
/Tovholdergruppen
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SIMON KJÆR CUP
2019

Efter 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. Med byens nye multihal og cafeterie i forbindelse med hallen kunne vi i år rigtig samle fodboldspillere, forældre og
tilskuere omkring vores nye faciliteter, som fungerede perfekt til arrangementet.

Stævnet blev afhold i weekenden i uge 10 og havde besøg af 105 hold
med i alt 600 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 pokaler og holdposer..
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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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Nyt fra Vrønding (Den centrale landsby i Horsens Kommune)
JA SÅ LYKKEDES DET: Vore tre tidligere foreninger blev, på
bedste demokratiske vis efter flere møder med debatter og
generalforsamlinger, slået sammen til een forening: VRØNDING
LANDSBYLIV. Logo og navn, som ses her til højre, blev udvalgt
blandt flere ”indsendte” forslag. Navnet er komponeret af
Charlotte Allesen, og logoet tegnet af Bent Wedel. Hvorfor det
netop er blevet solsikken, der er blevet Vrøndings blomst, er
mere eller mindre lidt af en tilfældighed. Solsikken pryder vores
TRYG LANDSBY-skilte. Da Børge bestilte disse skilte, bad han
indehaveren af City-skilte om at sætte en eller anden blomst
på!! Så blev det lige en solsikke. Det har hele Vrønding taget til sig, således at mange haveejere (og
det er vi jo alle sammen) sår dem hvert år nu…. Desuden er der sået 2 spande-fulde solsikkefrø
omkring gadekæret. Her vil de komme til at flankere georginerne, hvis knolde netop er sat af
”Blomster ved gadekær-udvalget”.
Det er netop sådan med vores nye foreningsstruktur, at man kan melde sig til et eller flere de
mange ”udvalg”, således at det ikke er de samme bestyrelsesmedlemmer, der skal arrangere og
lægge arbejdskraft til hele tiden. Eksempelvis har vi udvalget for Fællesspisninger, Trafik, Idræt,
Børneaktiviteter, Sct. Hans, Sti-udvalg, kultur, Tryg Landsby 2019, Forsamlingshus m. fl…. Jo lad
mig lige nævne det sidste tiltag: Veterantraktor træf. Det skal nok blive sjovt….. for nogen.
Fra at have haft tre bestyrelser, er der nu kun én, som har konstitueret sig således:
Formand: Børge Jørgensen
Næstformand: Jacob Hedegaard
Kasserer: Heidi Allentoft
Kommunikation: Susanne Bundgaard
Suppleant: Malene Breiner Pedersen
Suppleant: Lea Hedegaard Sinding
Vi ser frem til at der fortsat vil være masser af liv i vores lille by: LANDSBYLIV
(Udkantkorrespondenten)
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Opslagstavlen

Maj

Sted

Tid:

Aktivitet

Ons. 15
Tors. 23
Tors. 23

Tamdrup Aktivitetscenter
Tamdrup Aktivitetscenter
Vrønding Dyreklinik

14.30
14.30
13-17

Ons. 29

Tamdrup Aktivitetscenter

10.00

Gudstjeneste
Ud-i-det-blå (se annonce)
40 års jubilæum–
Åbent Hus v. Klinikken
Fodens dag (se annonce)

Man. 3.

Tamdrup Centret

19.00

Man. 3.
Tor. 6.
Tor. 13.
Man. 17.
17. – 21.
Tor. 27.

Tamdrup Aktivitetscenter
Tamdrup Aktivitetscenter
Tamdrup Aktivitetscenter
Tamdrup Aktivitetscenter
Forskellige Centre
Tamdrup Aktivitetscenter

19.00
14.30
14.30
09.00
-17.00

Ekstraordinær Generalforsamling
i Lund Vandværk
Banko
Gudstjeneste
Banko
Kulturfestival starter i Tamdrup
Kulturfestival – se annonce
Skt. Hans aften (se annonce)

Tamdrup Aktivitetscenter
Tamdrup Aktivitetscenter
Tamdrup Aktivitetscenter

10.00
14.00
14.30

Rundstykker og morgensang
Kaffebord og sommersange
Gudstjeneste

Tamdrup Aktivitetscenter

19.00

Banko

Juni

Juli

Fre. 5.
Tor. 11.
Tor. 18.

August
Man.5.

SØGES:

Garage eller mindre værksted til leje i Lund eller omegn af pensionist
med passion for ældre køretøjer.
Lars Hindse Nielsen
Mobil: 40933612”
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Aut. VVS-installatør Henrik B. Andersen
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Tlf. 75 67 32 07
www.lk-vvs.dk - mail@lk-vvs.dk
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