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

Landposten er på gaden med nr. 4 - efter en god ferie, og vi har en masse gode tilbud
til Jer læsere fra foreninger, kirken og områdets mange virksomheder.
Lokalrådet for Lund og Omegn har, i forbindelse med arbejdet omkring Helhedsplan
og Tryg Landsby-projektet, bedt børnene på Lundskolens 4. og 5 årgang om at tegne
deres ønsker og holdninger til vore byer og sognet, hvor de bor.
Det er der kommet mange fine og positive forslag ud af, og vi bringer i dette og
kommende numre nogle eksempler på de fine tegninger.
(-desværre er der ikke navne på ret mange – så dette udelader vi for alle)

Stor tak til alle jer børn der har bidraget med tegninger. Vi tager alle jeres ideer
med i det kommende arbejde, med at gøre vort område endnu bedre at bo i.
I dette nummer finder I endvidere orientering om nogle af de udviklingsprojekter,
der er i gang rundt omkring, og der er nogle opfordringer til at tage aktiv del i
planlægningen af kommende projekter og aktiviteter – så kom frit frem med Jeres
ideer og holdninger – Det er de der deltager, der

har indflydelse ! 
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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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Bygholm Bakker
Der foregår i disse år en meget stor og hurtig udvikling af boligområdet Bygholm
Bakker, og da de nye beboere hører under Lund-området, når det gælder bl.a.
børneinstitutioner, skole og kirke, er det oplagt, at de også modtager Landposten, og
kan være orienteret om hvad der sker i Tamdrup Sogn.

Så velkommen til læserne i Bygholm Bakker.
Fra og med dette Landpost nr. 4, vil I modtage bladet 6 gange om året.
Princippet i Landpostens drift og udgivelse, er frivilligt arbejde, kombineret med
annonceindtægter fra virksomheder, og betaling fra foreninger for annoncering af
aktiviteter.
Bladet omdeles af frivillige Vejposte, som får bladene leveret en 3-4 dage før
udgivelsesdatoen, og så tager turen rundt i ”deres område” – der er 26 ruter.
Bladet har også indlæg og informationer fra de forskellige del-områder i Sognet –
bl.a. Vrønding, Molgjer, Enner og Vinten –

Dette fører frem til denne opfordring:
Vi vil gerne opfordre til, at der melder sig en eller evt. flere beboere fra
området til at være Vejpost – I vil få nærmere info når vi ser omfanget af
frivillige omdelere i Jeres område  - og vi kan lave en aftale om
gadefordeling m.v.
Endvidere vil vi opfordre til, at der fra Jeres område også skrives større eller
mindre indlæg i Landposten, så resten af Sognets beboere kan følge med i
udviklingen i Bygholm Bakker – alle er velkomne med indlæg, fotos m.v.
Spørgsmål og tilmeldinger med kontaktdata, kan rettes til Redaktionen på:
Mail: Landpost.jh@gmail.com eller telefon: 3056 2299
Velkommen til – Venlig hilsen Landpostens redaktion / Jens Heldgaard.
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Turist i Vrønding aug. 2019

(Den centrale landsby i Horsens Kommune)
Igen i år kan man glæde sig over blomsterne omkring
gadekæret. De store flotte solsikke, der omkredser alle
georginerne i mange farver er bare en fryd for øjet. Ja og
vær så god at plukke en buket med hjem.
Mange turister gør også holdt netop her og benytter
havebordene – nu også med børnebord.
Men der er flere blomster i Vrønding.
Efter
opfordring via
et Facebook
opslag fra et
par beboere
her i Vrønding
tog jeg turen
på cykel, en
dejlig dag først
i juli, og
besøgte den åbne rosenhave hos Oda og Svend Sommer. De
bor ganske enkelt lige midt i Vrønding på gården på
Vrøndingvej 108. Fra stuehusets sydside har man en utrolig
flot udsigt mod syd, ned mod åen og over denne til Korning,
ud over markerne, som Svend gennem årtier har dyrket
inden pensionen. Her lige uden for husets sydside, er
urtehaven også placeret. Lige så fin og med snorlige rækker
afgrøder, så selv bedstemor And ville blive misundelig.
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Svend gik på pension i 2002. Som gammel landmand vil man
jo gerne rode med noget jord, og derfor pløjede Svend et
pænt stykke jord op, cirka 600 kvm, ganske få meter fra den
kæmpestore bøg på græsplænen.
Denne rødbøg kunne fortælle masser historier om sine
omgivelser her, lige fra den blev plantet i 1916 og til i dag,
hvor stammen i dag i sig selv er et kunstværk, nok 5 meter i
omkreds. Et sandt eldorado som klatretræ med kraftige
grene i alle retninger og en krone på værket i smukke rød
lilla farver. Den gamle bøg har været vidne til landbrugets
udvikling og afvikling, nedrivning af den gamle gård fra 1836
og nybygning af Svend og Idas nuværende bolig fra 1972.

LANDPOSTEN
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smil på og giver til
kende, at det er svært
at sige.......men
omkring 300, mener
han.
Det startede med 110
roser. Vildrosehybrider
i kanterne og moderne
roser i midten. Målet
blev imidlertid at have
blomstrende roser på
alle mulige årstider, så
nu er der altså godt 300
roser, der blomstrer på
skift fra april til
december.
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Men tilbage til jordstykket. Her
blev der plantet roser i alle
størrelser og farver.
På spørgsmålet om hvor mange
der er, sætter Svend en lille skævt

LANDPOSTEN

Svend mener, han bruger sådan cirka halvanden time dagligt
i snit, på pasning af roserne. Ingen sprøjtemidler eller
vanding, ud over det fra oven af. Gødningen er ren
hestemøg, som Per og Lindas heste leverer.
Desværre er der ikke farver på disse billeder. Men sådant et
blomstervæld kan bedst opleves ved at være på stedet, så
farverne kan ses og duftene opleves.
Selvom nogle af roserne, her ved Landpostens udgivelse, er
visnet, er der stadigvæk rigtig mange roser at se på og dufte
til.
Så prøv at lege turist i Vrønding….. det koster ikke en krone!
(Udkantskorrespondenten)

Sudoku Today
Sværhedsgrad: Middel
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Hent nye, gratis sudokuer hver dag på sudoku-today.com
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PRIVAT - INDENDØRS

LOPPEMARKED
Silkeborgvej 238, Lund
31. aug & 1. sept - 10:00-16:00

Holmegård
Trip Trap

Kgl. Procelæn
B & G figurer
Lego
Duplo

Keramik
Bacho

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Kom og gør en god handel der er 8 stande med alt mellem himmel og jord.

Lige fra : julepynt - smykker - tasker - div. glas - værktøj - bøger ølkasser - mælkeflasker - malerier - lamper - samleobjekter tøj - militærstøvler - blade og hæfter - rideudstyr - elektronik billedrammer - retro telefoner - kagedåser - skåle - varmekanon -

+ 1000 andre spændende ting!

-der er kaffe på kanden
hele dagen...

VELKOMMEN TIL ET PAR
HYGGELIGE «LOPPEDAGE» !

--------------------------------------------------
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(klip ud og gem)
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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

LANDPOSTEN
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Fin afvikling af Lund Classic Golf den 3. maj 2019
Vejrguderne var ikke rigtig med os, men det hindrer ikke en rigtig golfer
fra Lund i at gennemføre de 18. huller på Horsens Golfklubs bane.
Stemningen var god, resultaterne bar dog
præg af den hårde vind og de hidsige
regn/haglbyger, der kom af og til.
Vinder af turneringen blev Ole Petersen
med 31. points. På de efterfølgende
pladser kom Jesper Kongstedt Nissen og
Bente Skov.
Den glade vinder med pokalen - flankeret
af nr. 2 og 3.
Ved den efterfølgende afslutning i Cafe
Golfert blev det aftalt, at næste års Lund
Classic Golf finder sted, fredag, den 1. maj
2020 kl 14.30.

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
Følg os på Facebook – der er
spændende fortællinger fra
dagligdagen
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Udenfor normal arbejdstid henvises til
vagtdyrlæger på tlf.:
70221599 for smådyr
70221640 for store dyr
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Vi har været på lampemesse
Derfor tilbud på lamper

Udstilling til ½ pris samt
Lamper på lager – 30%
Gælder ikke på i forvejen nedsatte varer

Tilbuddet er gældende i uge 34 og 35
Med venlig hilsen
Svendsens el as
LANDPOSTEN
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NYT NYT NYT NYT NYT
FÆLLESSPISNING BRUNCH
Søndag den 22. september kl. 10.00
Indbydes der til fællesspisning brunch.
Sov længe og kom i forsamlingshuset og
spis morgenmaden sammen med
naboen.
Der vil være mange forskellige ting; scramled eggs, pålæg,
rundstykker, oste, marmelader og meget mere.
Pris for alt dette: 25,- for børn og 60,- for voksne all inclusive.
( Øl og vand kan købes )
Tilmelding på 22 98 33 47 senest 18. september.
Hilsen fællesspisnings udvalget

Forslag til byudvikling i Lund fra Lundskolens 4. og 5. klasser
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Lund får igen et kor!
I forsommeren skrev vi et opslag på LundVintens facebookgruppe for at høre, om
der er interesse for at synge i kor.

Interessen var overraskende stor!
Derfor vil vi starte et kor for alle 3 landsbyer Lund/Vinten, Vrønding
og Lundum, som henvender sig til både mænd og kvinder, der har lyst
til at synge, og som kan lære en stemme.
Målet er at skabe et kor, der flerstemmigt synger et bredt repertoire af
danske og udenlandske sange, viser og enkelte klassiske værker.
Har du lyst til at dele sangglæden med andre fra lokalområdet, send da
en e-mail til lundkoret@gmail.com med dit navn og evt. lidt om din
tidligere erfaring med kor og hvilken stemme, du tænker at synge.

Første koraften er onsdag d. 4. september kl. 19-21
på Lundskolen, og vi mødes derefter en gang om ugen.
Vel mødt!
De bedste hilsner fra
Bodil Krongaard Lindeløv og Trine Aasø Rasmussen

LANDPOSTEN
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O-Lund-iade på
Tamdrup Aktivitetscenter
Onsdag d. 28. august
kl. 14.00
Kom og vær med til at dyste i forskellige discipliner på
græsplænen. Tilmelding ikke nødvendig
Gratis forfriskning om eftermiddagen
Vi sælger ud af vores gamle bøger i kælderen: 5,- kr. / stk.

Høstfest med spisning
Torsdag d. 19/9 kl. 17
Bandet Moonstars vil spille
Nærmere information, pris og
tilmelding kommer sidst i august
på centeret
Kom og hent en indbydelse

LANDPOSTEN
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Info om projekter og tanker om
udviklingen i Lund og Omegn.
Der er lige nu gang i flere initiativer i Lund og Omegn, idet der stadig arbejdes på at
udforme en Helhedsplan, der arbejdes på projekt ”Tryg Landsby” sammen med
Vrønding og Lundum (se andet indlæg -), og der er store bestræbelser for at få sat gang
i et større projekt ”Lund Midtby” med boliger og grønne områder.
MEN alt dette kræver en masse arbejde og penge. Horsens Kommune har afsat godt
20 millioner over de kommende år til områdefornyelse i centerbyerne under Horsens
Kommune, og vi skulle meget gerne have nogle af disse midler til Lund. – Hvordan vi
får det, får vi forhåbentligt svar på efter sommerferien.
Der er ansøgt om midler til at sætte en lokal landskabsarkitekt i gang med en
kortlægning af mulighederne i området, således vi får bundet byen bedst mulig
sammen og får indarbejdet de forskellige idéer til en samlet identitet for lokalområdet.
Kortlægningen kommer til at danne grundlag for fremtidige anlægsprojekter som
forventes finansieret af bl.a. områdefornyelsespuljen.
MEN det kræver involvering fra Jer borgere. Ideer og ønsker skal jo udspringe fra de,
der bruger byen til daglig.
Vi vil gerne have input fra f.eks. grundejerforeninger, beboergrupper, interessegrupper
og alle andre, der har en mening om hvordan vort område skal udvikles og blive et
endnu bedre sted at bo og trives.
Alle ideer samles i dels den nye Helhedsplan, og dels i de ansøgninger vi planlægger til
puljen for Områdefornyelse
På de kommende par sider viser vi lige kort nogle af de hovedområder vi håber, kan
komme i spil – og der er bl.a. her I skal komme med input – PLUS en masse andre
ideer, som vi slet ikke har tænkt på 
Forslag, spørgsmål og ideer kan sendes til Lokalrådet på flg. Mailadr.:
Rasmus Bie-Rasmus.h.bie@gmail.com ell. Jens Heldgaard: Heldgaard8700@gmail.com
2962 8335
3056 2299
Venlig hilsen, Byudviklings-gruppen, under Lokalrådet for Lund og Omegn.
18
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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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Nye kreative værksteder på Tamdrup Aktivitetscenter,
Silkeborgvej 245 i Lund
Kom hen på Aktivitetscentret og hent det nye efterårsprogram.
Her er en lille appetitvækker på nogle nye tilbud.

Stensliberi
Har du lyst til at slibe sten og måske arbejde videre med dem til smykker –
eller er du bare nysgerrig og kunne overveje det.
Så kom til opstartsmøde torsdag d. 22/8 kl. 14 i kælderen.
Vi har været heldige at få en meget erfaren vejleder, der vil hjælpe med at
starte holdet op. Fine stenslibningsmaskiner er doneret fra Hatting Centret,
materialer skal du selv betale.
Keramik
Vi starter et keramik hold op igen med en dygtig lokal keramiker som vejleder.
Vi har ler, drejeskiver, redskaber og glasurer. Du betaler kun for materialerne.
Kom til opstartsmøde torsdag d. 22/8 kl. 14 i kælderen og se om det
kunne være noget for dig.
Træværkstedet har fået større lokaler
Vi vil gerne byde velkommen til flere deltagere og interesserede i vores nye
træværksted.
Kom til indvielsen mandag d. 16/9 kl. 10 i kælderen, hvor vi byder på
lidt godt til ganen.
Vi har et stort udvalg af maskiner, der frit kan benyttes mandag og torsdag kl.
9.30-12.
De fleste materialer skal du selv betale for.
Åben IT rådgivning – computer, tablet, smartphone
Måske har du ikke lyst til at gå på et datahold, men har lige et enkelt problem,
du gerne vil have hjælp til; mail opsætning, kamera eller andet.
Onsdag d. 11/9 kl. 14 vil vores vejleder i IT stille sig til rådighed.
Så kom frimodigt. Der er ingen dumme spørgsmål.

LANDPOSTEN
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Ny sæson for

”DE SANGGLADE”

Starter Tirsdag d. 17. 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
22
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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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Til dig, der vil konfirmeres i Tamdrup
kirke i 2020:
Kom til gudstjeneste i Nim kirke søndag d. 25.
august kl. 11:00, så får vi hilst på hinanden og du
bliver skrevet på konfirmandlisten – efter
gudstjenesten er der lidt info.
Kærlig hilsen fra præsterne, Peter og Dorte

Pizza-gudstjeneste i september
Torsdag d. 5. september kl.17:00
kommer Bølle-Bob til Tamdrup kirke
Vil du/I være med d. 5. september,
så tilmeld jer senest
onsdag d. 4. september  til:
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.
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SANGAFTEN I TAMDRUP KIRKE
Tirsdag d. 1. oktober kl. 19-21
Vi har atter sat lokale kræfter stævne,
nemlig ”De Sangglade”
Derudover vil Henning spille et par numre
for os på harmonikaen, måske lidt irsk og
lidt italiensk musik
”De Sangglade”, som året rundt hygger sig med at
synge sammen med Henning Jensen, vil synge sammen
med os i kirken, godt og blandet fra den danske
sangskat.
Der er selvfølgelig en hyggelig kaffepause undervejs.
Så kom og syng med! Og tag din nabo med!

Koncert med russiske toner i Tamdrup
kirke tirsdag d. 24. sept. kl. 19:30
Kvindekoret ’Crescendo’ og Esben Lund Brummer giver koncert i Tamdrup
kirke.
Esben var i efteråret 2018 på uddannelsesophold på Tchaikovskykonservatoriet i Moskva, og han er kommet hjem med en masse russisk
musik ’i fingrene’. Primært har han spillet musik af Tchaikovsky og
Rachmaninov.
LANDPOSTEN
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Inspireret af ham har Kvindekoret ’Crescendo’ indledt et arbejde med musik
af de samme to komponister. Der kan nævnes: Tchaikovsky: ’A Legend /
Christ when a Child’, Rachmaninov: 6. sats fra ’Vesper’, ’Vocalise’ – m.fl.
Koncerten udfolder sig som ca. en times meget smuk musik for kor og klaver.
Enkelte af stykkerne for kor og klaver sammen.
Esben er i gang med kandidat-studiet på Det Jyske Musikkonservatorium i
Aarhus. Dog har han orlov i dette skoleår pga. uddannelsen i Moskva – og
mange koncerter i dette forår. I skoleåret 19-20 færdiggøres kandidatstudiet.
Crescendo er et velrenommeret Horsens-kor. Vi har sunget sammen siden
1981, - selvfølgelig med mange nye sangere gennem tiden. Koret har et højt
amatørkor-niveau og arbejder hele tiden på at blive dygtigere, at udvikle
udtryksmuligheder, teknik, optræden osv.
Det er muligt at høre klip med koret på youtube her:
https://www.youtube.com/channel/UCn06NsuveCdzoDil0YtfA-w
Og man kan læse mere om koret på vores hjemmeside:
www.kvindekoretcrescendo.dk.
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Kim Larsen-gudstjeneste i Tamdrup
Mandag d. 30. september er der ét år siden, at Kim
Larsen døde, men Gud ske lov, så lever hans sange
videre. Lørdag d. 5. oktober åbner vi kirkedøren i
Tamdrup for en gudstjeneste, der er skåret over
nogle af Kim Larsens ikoniske sange – se mere i
næste nummer af Landposten og hold øje med
www.tamdrupkirke.dk samt Tamdrup kirke på
facebook. Gudstjenesten er kl. 16:00.

Gudstjenesteliste for Tamdrup Kirke
fra 25. august til og med 3. november

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
Torsdag d. 5. september kl. 17:00
PIZZAGUDSTJENESTE v/ Dorte Stenberg Isaksen – se omtale/ husk tilmelding
Søndag d. 8. september kl. 11:00
Tolvte søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 15. september kl. 11:00
Trettende søndag efter trinitatis v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 22. september kl. 11:00 – HØST-gudstjeneste og kirkekaffe
Fjortende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen

LANDPOSTEN
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Søndag d. 29. september ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Femtende søndag efter trinitatis: Høstgudstjeneste i Føvling kirke kl. 10:00
v/ Peter Lynggaard Uth, hvor Horsens-strygerne medvirker. Efterfølgende er
der kirkekaffe.
Lørdag d. 5. oktober kl. 16:00 – KIM LARSEN gudstjeneste, se omtalen
Søndag d. 6. oktober – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Sekstende søndag efter trinitatis: Høstgudstjeneste i Underup kirke kl.
19:00 v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 13. oktober kl. 11:00
Syttende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 20. oktober – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Attende søndag efter trinitatis i Føvling kirke kl. 11:00 v/ Peter Lynggaard
Uth
Søndag d. 27. oktober kl. 11:00 – BUSK – spejderne og årets minikonfirmander medvirker og der er kirkekaffe
Nittende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 3. november kl. 11:00 –Allehelgen, hvor vi mindes vore døde kirkekaffe
Alle Helgens Dag v/ Dorte Stenberg Isaksen

Gudstjenester på Tamdrup Plejecenter
Torsdag d. 29. august kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Torsdag d. 26. september 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.
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Datoer for menighedsrådsmøderne, der afholdes i
Tamdrup Præstegård
Tirsdag d. 17. september kl. 18:30
Onsdag d. 23. oktober 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
Og find kirken på facebook under navnet ”Tamdrup Kirke”
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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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Tryg Landsby Klyngen i efteråret 2019
Hen over sommeren, har arbejdsgruppen for Tryg Landsby
indsamlet flere ideer, nogen er allerede ved at komme i gang, andre
venter på at vi i løbet af august/september tager stilling til hvad vi
vil arbejde videre med.
Vi har følgende projekter, som kandiderer til at modtage penge fra
Tryg Landsby. Sidder du og brænder med et projekt, som du gerne
vil stå i spidsen for. Så er det stadig muligt at komme med i puljen.
Projekterne
1. Cirkusskolen, er startet op.
2. Voksen kor, starter snart op.
3. Bænke projekt i alle 3 byer, se illustration på næste side, af et
udkast til en Tryg Landsby 2019 bænk.
4. Formidling af informationer i de 3 byer, til alle der færdes i
området (kan være hjemmeside/app/skilte/fysisk materiale
eller noget helt andet).
5. Sti projekt mellem Lund og Vrønding.
6. Forskønne indkørslerne ved naturstien mellem Lundum og
Lund i begge ender. Få stien til at virke mere indbydende,
som et godt rekreativ tilbud i byerne. Der kan evt. etableres
”cykellån” ved de to indkørsler. Samt i Vrønding.
7. Kursus i brug af byernes hjertestartere.
8. Udsigtsplatform ved fiskesøen ved Lundum.
9. Fritidstilbud til de unge i Lund (festtilbud, byg-selv-projekter,
e-sport, ”hænge-ud-område” ved multihuset, aquaponi mm.)
Er der nogen derude?
Forslag nr. 4 – 9 mangler engagerede borgere, som har lyst til at
drive processerne og arbejde med projekterne. Flere har sagt ja og
vil gerne være med, men der skal flere lokale kræfter til at realisere
de mange gode ideer. Områder vi ikke er i stand til at løfte lige nu,
kan komme til som en del af helhedsplanen for Lund-Vinten
området, der bliver færdig i 2020.
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Cirkus Me Gusta
Den nye cirkusskole er et af projekterne, som er skabt i fællesskab
med Tryg Landsby. Der kom meget hurtigt opbakning til ideen, som
kom frem i foråret, da vi efterlyste gode ideer og projekter, som
kunne være med til at skabe fællesskab og tryghed i vores
lokalområde. Hurtigt blev der skabt en bestyrelse på 7, som har fået
projektet kørt så hurtigt i stilling, at der allerede kan startes
træningssæson op her efter sommerferien.
Cirkusskolen er et professionelt samarbejde med cirkusfabrikken i
Salling, og den er medlem af DUBAL (Danske Ungdoms- og BørneArtisters Landsforening). Der vil løbende blive uddannet lokale
trænere, samtidig med at der er professionel artisttrænere. Projektet
er også støttet af Nordea Fonden, samt Region midt, som til
sammen har bevilget over 4 mio. kr. til at opstarte cirkusskoler over
hele landet. Læs mere om cirkusskolen på: www.cirkusmegusta.dk
Bænk projektet
Den er designet af Bent Wedel i
Vrønding. 2 træstammer og
brædder i mellem til at sidde på
Arbejdet i efteråret
Arbejdsgruppen vil informere om hvilke projekter der skal vælges i
mellem, via Facebook grupperne ”Lund og Vinten”, ”Provstlund” og
”Vrønding Forever…”, så holde øje med dem i løbet af august og
september. Arbejdsgruppen kan også kontaktes via Bo Rosenkvist,
mail: broboro@gmail.com eller tlf. 25128030.
En af forudsætningerne for at få Tryg Landsby midlerne fra Horsens
Kommune, er en bred borger opbakning i landsbyerne. Så vi har
brug for alt det engagement og opbakning der er ude omkring i
vores små byer.
Arbejdsgruppen for Tryg Landsby klyngen - 2019
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Workshop om
Helhedsplan for Lund d. 3 juni
Workshoppen startede med en genopfriskning af emnerne fra den første
workshop, der blev afholdt d. 18. april 2018 i Vinten forsamlingshus. I grupperne
blev der arbejdet med emner som: Rekreative områder, Infrastruktur, udvikling og
forskønnelse af midtbyen. Der var bred enighed om at midtbyen skal ryddes op og
udvikles, der skal sikres grønne fællesarealer i takt med byens udvikling, og der skal
være stier til institutioner så børn og unge kan færdes sikkert. Eleverne på
Lundskolen havde lavet tegninger af deres bud på ”Mit Lund” – hvor flere bl.a.
ønskede en skovlegeplads, en slikbutik, en ny svømmehal - og en enkelt elefant.

Der blev arbejdet flittigt i
grupperne, og mange streger blev
slået på de store kort over Lundområdet – så der kom mange
gode ideer på bordet, til det
videre arbejde.
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Vi viser et par mere af de fine tegninger fra 4. og 5. årgang på Lundskolen – og der er
mange gode forslag til hvad vi kan gå i gang med af lokale projekter – Bl.a. en
hundeskov og en mountainbike bane – og begge forslag indgår da også i kommende
planer for udvikling og projekter.
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Nyt fritidstilbud

Cirkus Me Gusta
Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere et nyt fritidstilbud her i
vores lokalområde. Cirkusskolen er et tilbud til alle fra 7 år til 102 år. Der
undervises af erfaren cirkusartist i klassiske cirkusdiscipliner som ethjulet
cykel, akrobatik, klovneri, stylter, diablo, jonglering og meget mere.

Der trænes hver onsdag kl. 16.30 i skolens gymnastiksal.
Har du lyst til at være med, så se hvordan på: cirkusmegusta.dk
eller kontakt:
Marianne Ussing: 2830055 eller Karin W. Ælmholdt: 93995519

Alle kan være med uanset hvad niveau man starter på. Artisttræning er
både idræt, kultur og kreativ skabende fællesskab.
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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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Faste aktiviteter på Tamdrup Åbne Aktivitetscenter
Kom og hent nærmere program

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Åben
træning i
kælderen

Åben
træning i
kælderen

Åben
træning i
kælderen

Åben
træning i
kælderen

Åben
træning i
kælderen

Litteraturhold

Krolf /
Dart

Gymnastik

Krolf / Dart

Stolegymnastik

Træværksted

Træværksted

Madlavning
for mænd

Strikkecafé

Petanque

Keramik

Vandrehold

Seniordans

Kortspil

Stensliberi

Banko

Datahold

Lørdag
Broderi
Syning

Klippehold
Scan Cutter

Line dance

De
Sangglade
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Opslagstavlen

August

Sted

Tor. 22

Tamdrup Aktivitetscenter

14.00

Tir. 27
Ons. 28
Tor. 29

Tamdrup Aktivitetscenter
Tamdrup Aktivitetscenter
Tamdrup Aktivitetscenter

15.30
14.00
14.30

Lør. 31

Silkeborgvej 238

10-16

Søn. 1
Man. 2
Ons. 4

Silkeborgvej 238
Tamdrup Aktivitetscenter
I kælderen under Tamdrup
Aktivitetscenter

Ons. 11
Man. 16
Tir. 17
Tor. 19
Søn. 22
Tir. 24
Ons. 25
Tor. 26

Tamdrup Aktivitetscenter
Tamdrup Aktivitetscenter
Tamdrup Aktivitetscenter
Tamdrup Aktivitetscenter
Vrønding Forsamlingshus
Tamdrup Kirke
Tamdrup Aktivitetscenter
Tamdrup Aktivitetscenter

10-16
19.00
14-16
og
19-20
14.00
10.00
19.00
17.00
10.00
19.30
10.00
14.30

Loppemarked
Banko
Tamdrup Lokalarkiv – se indsamlet
arkivalier, billeder og andet, som
har tilknytning til Tamdrup Sogn.
Åben IT rådgivning
Indvielse af det nye træværksted
De Sangglade starter op
Høstfest med spisning
Fælles Brunch i Vrønding
Koncert m. Crescendo
Smartex tøjsalg
Gudstjeneste m.
eftermiddagskaffe

19.00
14-16
og
19-20

Sangaften m. ”De Sangglade”
Tamdrup Lokalarkiv – se indsamlet
arkivalier, billeder og andet, som
har tilknytning til Tamdrup Sogn.

Kl.

Aktivitet

Opstartsmøde: Keramik og
stensliberi
Seniordans starter op
O-lund-iade
Gudstjeneste m.
eftermiddagskaffe
Loppemarked

Sept.

Oktober
Tir. 1
Ons. 2

Tamdrup Kirke
I kælderen under Tamdrup
Aktivitetscenter

Tider for gudstjenester ses på Præstens sider.
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Annoncepladsen på bagsiden er ledig –
Måske noget for DIN virksomhed eller forening

Flot optog med musik og medlemmer af Lund Idrætsforening gennem Lund –
Fin optakt til byfest og sports-aktiviteter.
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