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Landposten er tilbage efter en god sommerferie, og vi er klar med en masse friske tilbud fra foreninger, forretninger og andre, der planlægger gode aktiviteter i vort aktive
sogn.
Vore yngste borgere er også klar til en ny periode i skole og til fritidsaktiviteter, og
mange klarer turen på cykel. Vi har nu fået en ret fin løsning for cyklisterne gennem
Lund By, hvor man (som regel) kan køre på det opmærkede areal i vejsiden.
MEN – det kræver at vi alle tænker os om når der skal parkeres på Silkeborgvej
– DET ER IKKE TILLADT AT HOLDE OVER STRIBEN LANGS VEJEN – og vi skal her kraftigt
opfordre til, at man parkerer inde på grundene, eller finder andre løsninger – så det
sikre areal i vejsiden kan anvendes til formålet: En sikker cykelbane til store og små!!
Samme hensyn vil vi lige anmode om i området ved Lundskolen og idrætsområdet.
Her er mange (små) cyklister – og det er bilisternes ansvar at være opmærksomme
og vise hensyn.
Og så vil vi ellers ønske alle i sognet en god eftersommer og støt nu op om de lokale
arrangementer og tiltag								
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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
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Vi skal på lampemesse og vil gerne give
70% på alle lamper i vinduerne
50% på alle andre lamper på lager
Gælder ikke på i forvejen nedsatte lamper.

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

Lokalråd for Lund
Vi har i tidligere numre og ved mødet om Helhedsplan efterlyst deltagere til
et Lokalråd for Lund, Vinten og Provstlund-området.
Der er nu en ”lille håndfuld” der har meldt sig, men der må være flere, som
har lyst til at sætte sit præg på områdets stærke udvikling, og de mange
udfordringer og opgaver dette giver.
Landposten koordinerer gerne henvendelser og opsamler interesserede
deltageres data. (-men skal øvrigt ikke være en del af Lokalrådet)
Vi håber at der inden så længe bliver endnu et borgermøde om
Helhedsplanen, så vi i denne sammenhæng kan samle og koordinere
dannelsen af et Lokalråd.

Kom frem med Jeres ideer, og meld jer til dette vigtige arbejde
- henvendelse indtil videre til:
Jens Heldgaard, Landposten – Heldgaard8700@gmail.com
LANDPOSTEN
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Pensionistforeningen og Centerrådet inviterer til

O-Lund-iade
på Tamdrup Aktivitetscenter
Torsdag d. 30. august kl. 14.00

Kom og vær med til at dyste i forskellige discipliner på græsplænen
Terningespil * Klodsmajor * Stigegolf * Slå søm i
Hækledyst * Gæt en ting * Gæt et ord
Gratis forfriskning om eftermiddagen
Kl. 16.00
Kl. 17.00

Opvisning ved østjyske senior dansere
Mulighed for også selv at prøve at danse med
Stjerneskud, appelsinfromage og kaffe
Fællessang og musik

Aftenmenuen koster 100,- kr. og forudbestilles på sedlen ved
Aktivitetscentrets kontor senest torsdag d. 16/8
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LUND IF – GYMNASTIK SÆSON 2018 – 2019 STARTER I UGE 36

Vi har ikke alle hold helt på plads og vi mangler et par trænere, men vi er klar til on-line
tilmelding onsdag den 22.8.2018 kl. 20
www.lundif.dk under kontingentbetaling.
Husk at det er BARNETS navn og oplysninger der skal bruges. se handelsbetingelserne. Er
du i tvivl om dit barn skal på holdet, så mød op til en prøve time, før i melder til og betaler.
Der er 20-25 pladser på holdene.
Er der en træner i maven på dig, så kontakt gymnastik udvalget 😊😊
Vi mangler bla. Træner til vores MK hold og springhold.

Med venlig hilsen
Gymnastik udvalget
LUND IF
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Efter en velbesøgt og hyggelig grill-fest på ”Brugspladsen” fredag d. 10. august,
blev der lørdag d. 11. afholdt det traditionsrige cykelløb arrangeret af vores
lokale cykelklub Team Lund og Daglí Brugsen, Lund.
Der var god tilslutning til løbet, og der kørtes 4 forskellige rutelængder
i det smukke landskab omkring Lund.
Efter løbet var Daglí Brugsen vært ved forfriskninger og is til de friske deltagere.
Tak til arrangørerne for et par gode initiativer,
der støtter det lokale sammenhold 
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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
rre løsning der er
hjemmeside eller en stø
e ønsker og
din
til
100% skræddersyet
hjælpelig med alt
be
re
væ
behov, så kan jeg
ering til tekster og
fra design og programm
billeder.

Hjemmesider

Grafisk arbejde
m.m.
fra visitkort til brochure

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

Grafiker

.dk
WEBUDVIKLING | GRAFISK DESIGN | MARKEDSFØRING

Tlf. 28 77 06 10
mail@tsgrafiskpro.dk
www.tsgrafiskpro.dk
Landposten Lund.indd 1
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Ny sæson for

”DE SANGGLADE”

Starter Tirsdag d. 18. sept. kl. 19.00
I multirummet på

TAMDRUPCENTRET
Derefter hver anden tirsdag. (alle lige uger)

Vi synger fra 19.00 – 21.00 med indlagt kaffepause.
Kom og prøv om hyggeligt samvær og fællessang
er noget for dig.
Der forventes ikke noget særligt sangtalent.
Venlig hilsen Henning Jensen. Tlf.: 2860 2770
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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 11

Nyheder fra Tamdrup
Åbne Aktivitetscenter – for seniorer 60+
Litteratur hold
Opstart d. 3/9 kl. 9.30 – og derefter en gang om
måneden.
Læs mere i vores aktivitetsprogram.

Blomsterdekorations kursus

Torsdag d. 13/9 kl. 14.30 får vi besøg af Lisas Blomster.
Lisa giver inspiration, så du kan lave din egen
blomsterdekoration. Vi nyder også en kop kaffe med
kage i hyggeligt selskab.
Nærmere oplysninger følger på flyer i det åbne
aktivitetscenter.

Seniordans – god og sjov motion

Mandag d. 17/9 kl. 10.30 starter vi seniordans op hver
14. dag.
Og man behøver ikke have en dansepartner med.
Første gang er gratis – derefter 20,- kr. pr. gang.
Der vil også være mulighed for en smagsprøve i
forbindelse med Olundiaden d. 30/8.

Sundhedsdag og vaccination

Torsdag d. 3/10 fra kl. 9.
X i kalenderen.
Nærmere information følger på flyer i det åbne
aktivitetscenter og i næste blad.
Kom og hent det nye aktivitetsprogram for efteråret 2018
Der er mange forskellige interessegrupper og arrangementer.

Vi glæder os til at se dig 
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Tamdrup Aktivitetscenter
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Litteraturhold
9.30
1 gang/ mdr.

Gymnastik
9.00–10.00

Træ værksted
9.30–12.00

Stolegymnastik
10.00–11.00

Træ værksted
9.30–12.00

Petanque
10.00–12.00

Krolf / Dart
10.00–12.00

Keramik
10.00–12.00

Krolf / Dart
10.00–12.00
Strikkecafé
12.30–15.30

Madlavning
for mænd
10.00–14.00
(Ulige uger)
Seniordans
10.30-11.30
(Lige uger)
Stavgang
13.00
Bankospil
1. mandag i
hver måned
kl. 19.00

Glaskunst
på
Egebakken
13.00-15.30

Sangaftner
(lige uger)
19.00

Line dance

Gudstjeneste
kl. 14.30

12.00-13.00

1 gang/ mdr.

Kortspil M/K
13.00–17.00

Cykelhold
14.00
Banko 2.
sidste torsdag
i måneden
kl. 14.30

Derudover har vi åben træning i kælderen efter introduktion med
vores fysioterapeut samt kreative lørdage.
Alle er velkomne til at benytte aktivitetsværkstederne
mandag til fredag fra kl. 9.00 til 16.00
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Nyt fra Vrønding aug.2018 (Den centrale landsby i Horsens Kommune)
Om de meget unge- de modne, og de lidt ældre, som tilflyttere
Der er i de senere år flyttet mange mennesker til området, som Landposten dækker. For nye
læsere kan det oplyses, at ”området” er den gamle Tamdrup kommune inden kommunesammenlægningerne, herunder også Vrønding. Da vi jo ligger i landzone, må der jo ikke bygges
her, men der er faktisk en grund, som netop er solgt og hvor der bygges på i løbet af et par år. De
unge mennesker, der har købt grunden, hedder Martin og Lærke.

Jeg har spurgt dem, hvorfor de netop har valgt at bosætte sig netop her:
Martin (23 år) fortæller at han som barn har boet i en periode på Neder Vrøndingvej og faktisk har
bekendte her. Så han kendte Vrønding, som et rart sted på forhånd. Lærke (19 år) var med på
ideen og fremhæver især den skønne udsigt, en af de bedste i Vrønding. Hun bekymrer sig heller
ikke om at der er langt til indkøbsmulighederne. Martin er tømrer og Lærke er startet på Social- og
sundhedsuddannelsen. Snusfornuftige er de, idet de først vil påbegynde byggeri af huset når
pengene er samlet sammen. Martin nævner, at de allerede har kigget på tegninger af huse: Det
skal være et, der passer ind på omgivelserne her og sikkert et med masser af vinduer mod syd, så
udsigten kan nydes maximalt.
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Nogle få hundrede meter nordligere, i den store gamle skole bor nu Anita og Jacob med deres
børn. De er kommet helt fra Nordsjælland og flyttede hertil d.23. okt. 2017, hvorved de kom
nærmere deres familier. De søgte et stort hus, som kunne rumme en stor familie og kiggede flere
muligheder. Anita søgte flere gange tilbage på netop dette hus og til sidst måtte Jacob overgive
sig. Især den gamle skolestue med kakkelovn, et stort, charmerende rum, som oser af gamle dage.
Ja dyrt at opvarme, men ”så støttede vi lige det lokale erhvervsliv og fik et pille fyr”, fortæller
Jacob, som i øvrigt er Nordisk salgsdirektør i Sharp elektronisk.
Efter endt barsel er Anita igen startet som tandplejer
På billedet ser vi Jacob, Josephine (3 år), Agnethe (1 år) på mor Anitas skød og længst til højre
Alexander 10 år. Alexander går i skole i Lund og er faldet godt til, men savner alligevel de gamle
venner lidt. Jacob og Anita er glade for at bo her og er absolut virksomme i vores lille samfund,
hvor ord som tryghed og hygge er nøgleord.
Nederst i Vrønding møder jeg de allersidst ankomne til vores lille by: Niels og Britta Bie. De har
netop overdraget deres forretning til deres søn Rasmus, og dermed også hus og hjem. Efter ganske
korte overvejelser købte de den hvide, fine ejendom på Neder Vrøndingvej 10, med udsigten ud
over markerne og ned til åen. Vi så slet ikke på andre muligheder, siger Niels, og Britta nævner
flere gange at roen på stedet gør en forskel. Niels kender byen godt både via sit (forhenværende)
arbejde, men også at nær familie bor her.
På billedet her står
de sammen med
barnebarnet Kristian,
ved gavlen af huset,
hvorpå der står 1858,
nok året hvor huset
blev bygget. Der er
naturligvis over flere
omgange sket
renoveringer siden og
nu er håndværkerne
igen rykket ind og
laver det som Britta
vil have det, betror
Niels mig.

Vi ønsker jer alle velkommen til vores trygge og hyggelige landsby og håber at se jer til diverse
begivenheder her
(Udkantskorrespondenten)

LANDPOSTEN 15

SKOLESTARTSGUDSTJENESTE
I TAMDRUP KIRKE
SØNDAG D. 26. AUG. KL. 14:00
Kære Elev i 0. klasse
Vi vil gerne fejre, at du lige er begyndt i skole, om det
nu er på Lundskolen eller et andet sted, så tag
skoletasken med og din mor og far, søskende,
bedsteforældre eller hvem du har lyst at tage med –
så holder vi en kort gudstjeneste, hvor vi fejrer jer,
der lige er begyndt at gå i skole. Efter gudstjenesten
er der kirkekaffe/sodavand i våbenhuset.

Pizza-gudstjeneste i september
Torsdag d. 6. september kl.17:00
kommer Bølle-Bob til Tamdrup kirke 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
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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  ? Vi vil gerne !

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.

5-ÅRS-DÅBSJUBILÆUM SØNDAG
D. 9. SEPTEMBER KL. 14:00
Vi holder en fest for dem, der blev døbt i Tamdrup
kirke i 2012.
Hvis man nu bor her i Tamdrup sogn, men er blevet
døbt et andet sted i 2012, så er man naturligvis også
meget velkommen til at være med og holde sit 5-års
dåbsjubilæum her i Tamdrup kirke.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe/sodavand i
våbenhuset 
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Gudstjenesteliste for Tamdrup Kirke
fra 26. august til og med 4. november

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
Torsdag d. 6. september kl. 17:00
PIZZAGUDSTJENESTE v/ Dorte Stenberg Isaksen – se omtale og husk
tilmelding
Søndag d. 9. september kl. 14:00 – Dåbsjubilæum – og kirkekaffe
Femtende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 16. september kl. 10:30
Sekstende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 23. september kl. 10:30
Syttende søndag efter trinitatis v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d.30. september kl. 10:30 FAMILIEHØSTGUDSTJENESTE - kirkekaffe
Attende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 7. oktober kl. 10:30
Nittende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 14. oktober kl. 10:30
Tyvende søndag efter trinitatis v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 21. oktober - ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Enogtyvende søndag efter trinitatis i Underup kirke kl. 10:30 v/ Dorte
Stenberg Isaksen
Søndag d. 28. oktober kl. 10:30 – BUSK – spejderne og årets minikonfirmander medvirker og der er kirkekaffe
Toogtyvende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 4. november kl. 10:30 –Allehelgen, hvor vi mindes vore døde kirkekaffe
Alle Helgens Dag v/ Dorte Stenberg Isaksen
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Gudstjenester på Tamdrup Plejecenter
Torsdag d. 27. september kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Torsdag d. 25. oktober 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 sensommerhilsner fra
Dorte Stenberg Isaksen
HUSK vores internetadresse: www.tamdrupkirke.dk
Og find kirken på facebook under navnet ”Tamdrup Kirke”

Datoer for menighedsrådsmøderne, der afholdes i
Tamdrup Præstegård
Torsdag d. 13. september kl. 18:30
Onsdag d. 7. november kl. 18:30
Alle er velkomne til at overvære møderne.
Sognepræsten træffes på tlf. 7565 4522 og på mail: dsi@km.dk
Kærlige sensommerhilsener fra
Dorte Stenberg Isaksen
HUSK vores internetadresse: www.tamdrupkirke.dk
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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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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
August
Ons. 22.
Tor. 23.		
Tor. 30.		

Tilmelding til gymnastik kl.20 (on-line)
Tamdrupcentret kl. 14.30: Bankospil
Tamdrupcentret kl. 14.00: O-Lund-iade

Man. 3.		
Man. 3.		
Ons. 5.		
				
Ons. 5.		
Tor. 13.		
Tor. 13.		
Tor. 13.		
Man. 17.
Tir. 18. 		
				
Tor. 20.		

Tamdrupcentret kl. 09.30: Litteratur-hold beg.
Tamdrupcentret kl. 19.00: Bankospil
Tilmelding til Pensionistudvalgets udflugt på tlf. 75 65 48 25
mellem kl. 8.30-10.30
Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Tamdrup Pensionistklub: Udflugt til Kolding
Tamdrupcentret kl. 14.30: Blomsterdekoration
Offentligt menighedsrådsmøde i præstegården
Tamdrupcentret kl. 10.30: Seniordans
”De Sangglade” begynder kl. 19
Husk at aflevere stof til LANDPOSTEN nr. 5
Tamdrupcentret kl. 14.30: Bankospil

September

D. 22.-23. Se Meta Bruuns billeder i Vrønding Forsamlingshus
Tor. 27. Gudstjeneste på Tamdrupcentret kl. 15

Oktober
Man. 1.
Ons. 3.
Ons. 3.

Tamdrupcentret kl. 19: Bankospil
Tamdrupcentret: Sundhedsdag og vaccination fra kl. 9-10.30
Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20

Tamdrup PensionistKlub
Programoversigt efterår 2018
13. sep.: Udflugt til Geografisk have ved Kolding
11. okt.: De gamle spillemænd, fortællere og originaler. Carl Erik Lundgaard
8. nov.: Eventyret om Jens Lyn, Jan Svendsen
13. dec.: Julehygge
Det fulde program kan afhentes på Tamdrup Centret og i præstegården
Se i øvrigt hjemmesiden på: http://www.lund-vinten.dk .Til venstre i
menuen finder du Tamdrup PensionistKlub
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