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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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Lokalråd for ”Lund og Omegn”
Vi er nu godt på vej til at få dannet et lokalråd
for Lund, Vinten og Provstlund.
Efter opfordringer i Landposten og på de lokale Face Book grupper, har en
lille gruppe borgere vist interesse for projektet, og afholdt et startmøde den
13.9.2018, hvor det blev besluttet, at arbejde videre med sagen, og indkalde
alle interesserede fra området til en stiftende generalforsamling, hvor der
kan vælges et lokalråd, og evt. nogle følgegrupper til udvalgte opgaver.
Med den udvikling der sker i området, er der akut brug for at vi får tingene
koordineret, og at vi får skabt et fælles talerør overfor myndighederne og
f.eks. fonde og andre kilder til at rejse kapital til lokale projekter.
Med denne indledning, vil arbejdsgruppen hermed officielt indkalde til :

Stiftende generalforsamling for
”Lokalråd for Lund og Omegn” i Vinten Forsamlingshus,
Onsdag den 31. oktober 2018, kl. 19.30
Dagsorden:
1. Velkomst og introduktion til Lokalrådet og kommende opgaver.
2. Orientering fra Horsens Kommune om vilkår og muligheder for rådets
arbejde.
3. Præsentation af opstillede kandidater
4. Valg af kandidater til Lokalrådet (5-7 medlemmer – nærmere detaljer
på mødet)
5. Valg af suppleanter og evt. følgegrupper.
6. Afrunding og snak om kommende opgaver (tag gerne ideer med til
mødet)
Deltagelse i mødet kræver ingen tilmelding – der serveres en forfriskning
under mødet.
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Medlemmer i Lokalrådet:

under mødet.

Medlemmer i Lokalrådet:
Vi opfordrer hermed interesserede borgere fra Lund, Vinten og Provstlund til
at opstille til valget af Lokalrådet – Dette kan ske på mail til Landposten:
Landpost.jh@gmail.com , med oplysninger om: Navn, Adresse, Mailadr. og
telefonnummer – Senest den 15. oktober 2018.
Udvalget holder internt møde den 24. oktober, hvor detaljerne fastlægges
forud for generalforsamlingen, og tilmeldte kandidater vil blive orienteret om
opstilling m.v. inden generalforsamlingen.
Er der ”mange” kandidater, overvejes en model, hvor der vælges et Lokalråd
på f.eks. 7 personer, der repræsenterer området, og derudover kan der
dannes nogle følgegrupper/arbejdsgrupper af de ”resterende” kandidater –
der så er tilknyttet arbejdet med de forskellige projekter.
Vi håber hermed at have givet startskuddet til at vi snart får skabt et Lokalråd
for vort område, og kan komme i gang med opgaverne – Er der spørgsmål
kan disse rettes til undertegnede.
På vegne af arbejdsgruppen – Venlig hilsen, Jens Heldgaard, Landposten.

PS: Ovennævnte betegnelser for rådet er arbejdstitler – det nye Lokalråd vil
fastlægge et officielt navn når arbejdet går i gang.
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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
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Aktivitet i Vrønding sep.2018
(Den centrale landsby i Horsens Kommune)

Den første lørdag i september kl 10 (strålende vejr som sædvanligt) mødte godt
30 børn op på sportspladsen. Måske var der flere; svært at holde styr på, når der
var aktiviteter over et større areal: Sportspladsen, Møllerskov nord, marker og hele
Røntoftevej, der i dagens anledning var spærret af i begge ender. En hel masse voksne
var der naturligvis også, arrangører, hjælpere og ”almindelige” forældre.
Aktiviteterne strakte sig lige fra mountainbikebane, cykelbane med forhindringer, søgning
efter spændende metaller på marken,
ponyridning i skoven og flotte tegninger på
asfalten. Hvis man som undertegnede gjorde,
vandrede rundt og iagttog begivenhederne,
mødte man hele tiden aktive, svedende børn
og unge mennesker. Ingen tvivl om at de
syntes om arrangementet.
I denne sammenhæng jo en fantastisk måde at vi
landsbybeboere i alle aldre, kan møde hinanden
på kryds og tværs. På mange måder er det jo netop
børnene, der bringer fællesskabet sammen. Os, der
ikke lige har hjemmeboende børn, kan jo bringe vore
børnebørn, og har vi ingen af delene, kan man jo bare
møde op, eventuelt med sin hund og glæde sig over de
næste generationer.
Derfor er det jo også herligt af vi her ser at det er de unge, der flytter på landet. Der
sker en forandring i disse år, således at det måske ikke mere er så tiltrækkende at skulle
bo i nærheden af større indkøbscentre, cafeer med spidsfindige kaffeserveringer og
fitnesscentret lige om hjørnet.
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En affolkning af landområderne, har været en direkte følge af landbrugets
effektiviseringer siden 1960erne. Købmanden, skolen og Brugsen lukkede.
Menneskene flytter derhen hvor der er jobs. I den samme årrække er huse og
ejendomme blevet relative billigere på landet. Derfor er det nødvendigt for langt de
fleste, at man må have et transportmiddel, idet den kollektive trafik er til at overse.
Jobbene er jo ganske få i Vrønding!!
I vores lille by, sælges og købes der huse jævnt hen ad vejen og som regel er det
en velovervejet beslutning, der tages. Vi har ikke triste faldefærdige huse eller
ejendomme her. Der er pænt og rydeligt overalt, eller vi hjælpes ad med at få det
gjort på offentlige områder.
Denne nydelige lille landsby Vrønding er også et sted hvor der er ro og tryghed,

I øvrigt sluttede denne Børnedag af med fælles spisning af pølsebrød, sodavander og
kaffe.
Og det hele var gratis!

(Vrøndingkorrespondenten)
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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
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Vinten forsamlingshus

Som mange jo nok har set er vi jo kommet rigtigt
langt med renoveringen af forsamlingshuset. Det er
blevet så fint både indvendigt og udvendigt. Vi
mangler lige lidt småting udvendigt, og indvendigt
skal baglokalerne have en ordentligt omgang.
Bestyrelsen trækker i arbejdstøjet 27.-28. oktober og
går i gang med de udestående job. Skulle der være
nogle som har lyst til at give en hånd med, ja så hører
vi rigtigt gerne fra jer. Har i ikke mulighed for, at
hjælpe i nævnte weekend, ja så sig endeligt til, for
der er rig mulighed for, at hjælpe på andre dage.
Husk det er stadigt muligt, at blive støttemedlem i
Vinten Forsamlingshus. Det er i år 100 kr. pr.
husstand, men man er selvfølgeligt velkommen til at
bidrage med mere. Pengene bliver brugt til at holde
forsamlingshuset i flot stand Betaling kan ske på
Mobilepay 40870 eller konto 9211-4585236239 Husk
mange bække små..........

Vinten forsamlingshus
Silkeborgvej 281
Lund
8700 Horsens
Tlf. 75 65 45 75
Mail. vintenforsamlingshus@
gmail.com
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Hanne Hussmann, tlf. 40346551
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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/

Som sædvanligt kan der også købes billetter i
Brugsen i Lund
Pris 250 kr.

Vinten forsamlingshus
Silkeborgvej 281
Lund
8700 Horsens
Tlf. 75 65 45 75
Mail. vintenforsamlingshus@
gmail.com
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BUSK-GUDSTJENESTE SØNDAG
DEN 28. OKTOBER KL. 11:00
I TAMDRUP KIRKE

Sognets spejdere og mini-konfirmanderne
medvirker. Gudstjenesten markerer afslutningen på
et minikonfirmandforløb for elever fra 5. klasse.
Der er kirkekaffe i våbenhuset

ALLE HELGEN I TAMDRUP KIRKE
Søndag d. 4. november fejrer vi Alle Helgen
med gudstjeneste kl. 10:30

Traditionen tro mindes vi ved denne gudstjeneste med navns nævnelse dem,
vi her i sognet har taget afsked med, siden det sidst var Alle Helgens Dag.
Gudstjenesten vil være præget af lystænding, musik, korte, meditative miniprædikener, navneoplæsning, stilhed og eftertanke.
Det er en gudstjeneste, hvor man i særlig grad kan bære sin sorg, sit vemod
og sine tanker om liv og død, om tro, håb og kærlighed, om fortid, nutid og
fremtid med sig ind på kirkebænken – og forvente at blive mødt med ord, lys
og musik, der taler ind i alt det, man kommer med.
Under hele gudstjenesten er det tanken, at der skal stå tændte lys i
sandkasser på gulvet foran døbefonten, lys, som man får udleveret i
våbenhuset.Kl. 10:20, altså 10 min. før gudstjenesten begynder, spiller vores
organist dæmpet musik og så er det meningen, at man kommer og stiller sit
tændte lys i sandkasserne på gulvet foran døbefonten.
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Alle er velkomne – det er altså ikke en lukket gudstjeneste kun for pårørende
til de, der nævnes. Alle har vi jo nogen eller noget at tænde lys for.

BØLLE-BOB GLÆDER SIG TIL JUL!
Bølle-Bob er i Tamdrup kirke i november – og glæder
sig til, at det snart bliver tid for juleforberedelser
Torsdag d. 15. november kl. 17:00
Tilmelding er nødvendig senest d. 14. november 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.

……………………….

Gudstjenesteliste for Tamdrup Kirke
fra 7. okt. til og med 9. dec.
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. 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. 11:00 – BUSK – spejderne og årets minikonfirmander medvirker og der er kirkekaffe
Toogtyvende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
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Søndag d. 4. november kl. 10:30 –Allehelgen, hvor vi mindes vore døde –
kirkekaffe – LYSTÆNDING KL. 10:20!
Alle Helgens Dag v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 11.november kl. 9:00
Fireogtyvende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 18. november kl. 10:30
Femogtyvende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 26. november kl. 10:30 - ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Sidste søndag i kirkeåret i Føvling kirke kl. 9:00 og i Nim kirke kl. 10:30 v/
Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 2. december kl. 10:30
Første søndag i advent v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 9. december kl. 10:30
Julemusikgudstjeneste, hvor Gudenåkoret medvirker
Anden søndag i advent v/ Dorte Stenberg Isaksen

Gudstjenester på Tamdrup Plejecenter
Torsdag d. 25. oktober kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Torsdag d. 29. november 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
HUSK vores internetadresse: www.tamdrupkirke.dk
Og find kirken på facebook under navnet ”Tamdrup Kirke”
De kærligste efterårs-hilsner fra Dorte Stenberg Isaksen
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Enner Ny Vandværk og Lund Vandværk sammenlægges
Enner by ligger på et højt plan i forhold til Lund - men det kan være op ad bakke at
drive et lille vandværk i Enner med 46 forbrugere, heraf 1 landmand, som aftager
halvdelen af vandet.
Derfor har Enner Ny Vandværk taget kontakt til Lund Vandværk i foråret og det viste
sig hurtigt, at begge vandværker var interesseret i en sammenlægning.
Enner Ny vandværks bestyrelse har afholdt 2 ekstraordinære generalforsamlinger og
fået accept fra forbrugerne.
I løbet af de næste par måneder vil der blive lagt en ny vandledning på ca. 1.200
meter op til Enner og der vil blive installeret nye Kamstrup målere hos alle
forbrugere.
Samtidig udvides kapaciteten på Lund Vandværk med et filter mere, så kan der
produceres væsentligt mere vand end i dag – så der er plads til nogle flere gode
somre.
Orla Andersen, formand for Enner Ny Vandværk, glæder sig over, at der skabes
forsyningssikkerhed i fremtiden.
Villy Truelsen, formand for Lund Vandværk, ser frem til at give de nye forbrugere de
samme fordele, som Lunds forbrugere har, nemlig intelligente Kamstrups målere og
overvågningssystem, der sikrer, at lækager hos forbrugerne opdages meget
hurtigere.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Efteråret 2018 * Seniorer 60+
Tamdrup Aktivitetscenter * Silkeborgvej 245
Sundhedsdag

Seniordans

Onsdag d. 3/10 kl. 9-11

Tirsdage i ulige uger
kl. 15.30-16.30

Gratis influenza vaccination
frem til kl. 10.30
Mange spændende stande

20,- kr. pr. gang
Underviser: Margit Poulsen,
fra Dansk Seniordans
Klædt på fra top til tå

Løvfaldsfest

Ons. d. 10/10 kl. 10-11.30
Tørklæder, handsker, tasker og
punge

Torsdag d. 15/11 kl. 17

Ons. d. 24/10 kl. 10-13
Sko, støvler og hjemmesko
Tors. d. 1/11 kl. 10-12
Tøj og overtøj fra Smartex

Middag:

Kalvefrikassé og hjemmelavet is

Levende musik & dans
Tilmelding til Grethe Andersen
Tlf. 20 45 68 78, senest 1/11
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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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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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Vrønding-radaktionen meddeler:

TRAFIKKAOS i Vrønding lørdag d. 22. sep. kl 11??
Nej, det var såmænd bare fordi, der var fernisering af kunstudstillingen i
Vrønding Forsamlingshus. Der kom rigtig mange da udstillingen åbnede.
Ca. 100 fremmødte hørte Jacob Billes åbningstale om malerinden Meta
Therkelsen Bruun liv og levned. Derefter kom der en lind strøm af mennesker
resten af dagen. I næste nummer af Landposten vil Hardy Nicolaisen anmelde
udstillingen.
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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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Vi prøver igen!
- for hundene i Lund kan åbenbart
ikke læse og forstå, at beboerne
ikke gider at have deres
hundelorte på fortove og i
indkørsler!
For det kan vel ikke være ejerne, der
har så svært ved at finde ud af det?
Man kan få fikse små poser, som snildt kan
rumme en hundelort – og den bruger man så,
og bringer pakken hjem i skraldespanden – og
ikke i naboens hæk!
Der er opsat et stativ med gratis poser –
bl.a. ved Naturstien der udmunder ved
Silkeborgvej 230 – tag gerne en pose her –
der bliver fyldt op.
Og beboerne i Silkeborgvej 237 har endda
GRATIS poser til alle de, der ikke selv har
med – de udleveres ved henvendelse!

Så der er INGEN undskyldning!
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OPSLAGSTAVLEN
OKTOBER

Man. 1. Tamdrupcentret kl. 19: Banko
Ons. 3.		 Tamdrupcentret kl.9-11: Sundhedsdag
Ons. 3.		 Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Tir. 9.			 Tamdrupcentret kl. 15.30-16.30: Seniordans
Ons. 10. Tamdrupcentret kl. 10: Salg af tasker m.m.
Tor. 11.		 Pensionistklubben kl. 14: De gamle spillemænd
Tor. 18.		 Tamdrupcentret kl. 14.30: Banko
Ons. 24. Tamdrupcentret kl. 11-13: Salg af sko m.m.
Tor. 25.		 Tamdrupcentret kl. 14.30:Gudstjeneste
Ons. 31. Vrønding Forsamlingshus kl. 19: Banko
Ons. 31. Vinten Forsamlingshus kl. 19.30: Stiftende generalforsamling
				i lokalrådet

NOVEMBER
Tor. 1.		
Man. 5.
Tir. 6.			
Tor. 6.		
Ons. 7.		
Tor. 8.		
Fre. 9.		
Tor. 15.		
Tor. 22.

Tamdrupcentret kl. 10-12: Modeshow og salg
Tamdrupcentret kl. 19: Banko
Husk aflevering af stof til Landposten
Tamdrupcentret kl. 15.30-16.30: Seniordans
Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Pensionistklubben kl. 14: Om Jens Lyn
Vrønding Forsamlingshus kl. 18: Fællesspisning
Tamdrupcentret kl. 17: Løvfaldsfest.(Tilmelding)
Tamdrupcentret kl. 14.30: Banko
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Nr.
6/
1/
2/
3/

18
19
19
19

Udkommer
19.11.2018
21.01.2019
18.03.2019
13.05.2019

Aflevering af stof
06.11.2018
08-01.2019
05.03.2019
30.04.2019
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