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Udvikling
Når vi færdes omkring Lund-Vinten kan der flere steder ses lange udgravede render i markerne
– både ved Kørupvej og nord for Provstlundstien.
Det er søgerender for arkæologernes tjek af spor
fra fortiden – og samtidig et signal om noget nyt
i fremtiden! Ved Provstlund er det forberedelse
til nye boligbebyggelser, og ved Kørupvej er det
forarbejdet til det nye industriområde VEGA.
Dette kan give nogle udfordringer for trafikken
mellem Kørup og Lund. Bent Rasmussen, Vrønding, har givet nogle forslag til mulige forbedringer, og flere detaljer kan ses i bl.a. forslag til
erhvervspark VEGA, samt nyt forslag til Kommuneplan 2017 – Se Horsens Kommunes hjemmeside under linket:
http://kommuneplan2017.horsens.dk/
Her kan man indtaste sin adresse, og se hvad der
vedrører lokalområdet.
Velkommen til Landpost nr. 5/17,
med masser af lokalstof!

GENERALFORSAMLING

Vrønding Gymnastik- og idrætsforening
Onsdag 25. oktober kl. 19.30 i klubhuset Søndre Molgervej 45.
Dagsorden i følge vedtægter.
- i år fremlægges ændringer omkring regnskabsår i vedtægter.
Har du forslag til dagsorden skal de afleveres til formanden Vrøndingvej 70,
- senest 10. oktober.
Vi ses!
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Målet er vig�g - men vejen er alt!
Hvilken vej vælger dine børn �l skolen?
Vælg
linjer linjer
hvis du
aﬂeverer
bil -–hvad
hvad med
med dine børn?
Vælgen`
enafafdederøde
stiplede
hvis
du er iibil
børn?

?

Lu�foto 2016 - Matrikelkort Horsens - påtegnelser indsat af Bent Ingeman Rasmussen, Vrønding

Nu kommer der måske endnu en ny vej ifm. mul�hallen!

Farvelagt tegning over Lund Mul�hus på grundlag situa�onsplan fra Atrio Arkitekter - Foreløbigt forslag. 14. juni 2017
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Vidste du, at Kørupvej måske lukker ved Mossvej?
Årsagen er lokalplanen fra 2008 …men der er sket meget i Horsens siden!

Sådan drømmer jeg om nye veje til og fra Horsens?

”Drømmen om en ny omfartsvej og ideer til veje” udarbejdet af Bent Ingeman Rasmussen, Vrønding

Alle er vel enige om at Lundområdet er i en rivende udvikling, og der er
brug for flere gode løsninger på trafikområdet og at vi skal hjælpe til
sikre skoleveje!
Snak nu med din nabo … det giver lokalt fælleskab …
Følg med lokalt… giv din mening!

LANDPOSTEN

7

8

LANDPOSTEN

Stem personligt på Jeanette Handberg
ved kommunevalget d. 21 november 2017

Stemmer du på mig vil jeg bl.a. arbejde for:
•
•
•

Nye potentielle udstykninger i Lund og omegn, så lokalsamfundet er
attraktivt af bosætte sig i og drive erhverv fra. Samtidig med at vi sikrer
en god infrastruktur og sikre skoleveje.
Etablering af 60 nye daginstitutionspladser, med fleksibel indretning.
Lund skal fastholde højt børnetal i skole og daginstitution for fortsat at
sikre vækst og muligheder i byen.
Etablering af 11-mands kunstgræsbane på Lund stadion, samt sikre
bedre og bredere fritids og idrætsfaciliteter.

Vær med i debatten og følg min vej mod valget:
FACEBOOK: @jeanette.handberg8700
Mail: j.handberg8700@gmail.com
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UNG
MED

ERFARING
Det går rigtig godt i Lund.

DE NÆSTE FIRE ÅR VIL JEG ARBEJDE FOR:

Jeg sidder i byrådet i denne

ò At et nyt byråd holder fast på at investere i flere vugge-

periode, og på de fire år har

stue- og børnehavepladser samt renovere og udbygge

området udviklet sig meget.

Lundskolen.

Udover vi fik byggeriet af den
nye multihal igennem og i
gang, er vi blevet mange flere
borgere herude. Det skal vi
planlægge efter og tage højde
for i årene som kommer.
STEM PERSONLIGT
PÅ BYRÅDSMEDLEM
NIELS PETER BØGBALLE
 nielspeterbøgballe.dk
 /NielsPeterBogballe

ò Bedre infrastruktur til og fra både Horsens og
motorvejen.
ò En ny kunstgræsbane til Lund, som frigiver tid i hallen,
og som får Lund på niveau med andre lignende byer.
ò En helhedsplan for udviklingen af Lund-området, så vi
sikrer dialog med borgere, foreninger og erhvervsliv
omkring rammerne for fremtidens udvikling.
ò Yderligere bosætning til Lund i form af alsidige boligtyper såsom parcelhus, rækkehus, tryghedsboliger
eller lejeboliger.
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HUSK HUSK HUSK
Svendsens el – postbutik- gls
Holder lukket hver lørdag
Ved akut problemer ring 75654677
Med venlig hilsen

Svendsens el as
Orla, Birthe og Margit
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SN-Service henvender sig til alle de ganske almindelige computerbrugere der syntes at IT verden er lidt
nørdet.
Har du problemer med din computer, er du velkommen til at kontakte mig på flg. måde og få et uforpligtende
tilbud:
Tlf.: 30 48 94 41
SMS: 30 48 94 41
Mail: support@sn-service.dk
Hjemmeside: sn-service.dk
BEMÆRK: Jeg supporterer IKKE Apple produkter!!!
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Vinten forsamlingshus

Vinten forsamlingshus
Inviterer
Nu
Til
Efterårsfest
N.
Lørdag d. 4. nov. Kl 18.30 er vi klar til at holde et brag af en
fest i forsamlingshuset. Vi håber at se en masse glade og
feststemte mennesker til en hyggelig aften. I år har vi bestilt
en DJ, som ikke før har spillet hos os, lækkert mad fra
Idashøj, og vi lover at der i løbet af aftenen vil komme sjove
indslag 
Grib fat i naboer og venner, jo flere vi bliver, jo sjovere
bliver det.
Der vil i år blive mulighed for at købe billetter ved Dagli’
Brugsen og ved Rema1000 fredag d. 13. okt. mellem kl 16.00
og 17.30. Der vil også være mulighed for at købe billetter
ved kassen i Dagli’ Brugsen
og på nemtilmeld på
nedenstående link. De som køber billet ved Dagli’ Brugsen
eller Rema 1000 13. okt. får en ølbillet med sammen med
billetten.
https://vintenforsamlingshus.nemtilmeld.dk/14/
Vinten forsamlingshus
Silkeborgvej 281
Lund
8700 Horsens
Tlf. 75 65 45 75
Mail. vintenforsamlingshus@
gmail.com

Billetpris : 250 kr
Ved evt. spm. find os på
vintenforsamlingshus@gmail.com

Facebook

eller

på
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Ghita Nørby, Michala Petri og Lars Hannibal
i Tamdrup Kirke
Sæt kryds i kalenderen torsdag d.14. dec. kl. 19:00

Og oplev en eventyrlig jul i vores skønne kirke med H. C.
Andersen eventyr og musik af Carl Nielsen, Bach og Händel!
Arr. Tamdrup Menighedsråd

Vil du være med til at gøre byen FESTLIG
Vi søger 3 frivillige til at hjælpe med at sætte FLAGALLE op
Vær med til at fejre byens borgere
Send dit navn og nummer til
Vintenforsamlingshus@gmail.com
Vi kontakter dig hurtigt derefter
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STRIKKEKLUB I PRÆSTEGÅRDEN
Tamdrup sogn står på pinde!

Kan du lide at strikke og hygge dig sammen med andre med samme
interesse, så kan du nu være med til at fremstille dåbsklude til de små, der
bliver døbt i Tamdrup Kirke.
Mød op i Præstegården tirsdag d. 24. oktober kl. 19 og tirsdag d. 21.
november kl. 19.
Medbring strikkepinde nr. 2½ og 3.
Vi sørger for garn og opskrift og kaffe og kage.
Vil du vide mere, er du meget velkommen til at ringe til Else Kiærbye på tlf.
2013 4089

ALLE HELGEN I TAMDRUP KIRKE
Søndag d. 5. 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.
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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.
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!
Sammen med Bølle-Bob skal vi se, om vi kan få øje på
en julestjerne i Tamdrup kirke?
Torsdag d. 16. november kl. 17:00
Tilmelding er nødvendig senest d. 9. november 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.

……………………….

Gudstjenesteliste for Tamdrup Kirke
fra 8. okt. til og med 10. 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. 8. oktober kl. 10:30
Syttende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 15. oktober kl. 10:30
Attende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen

 RETTELSE AF KLOKKESLÆT! RETTELSE AF KLOKKESLÆT! 
Søndag d. 22. oktober kl. 9:00
Nittende søndag efter trinitatis v/ Peter Lynggaard Uth
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Søndag d. 29. oktober kl. 10:30
Tyvende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
BUSK-gudstjeneste, hvor spejderne medvirker - der er kirkekaffe
Søndag d. 5. november kl. 10:30 – se omtalen øverst på Præstens side
Alle Helgen Søndag v/ Dorte Stenberg Isaksen – der er kirkekaffe
Søndag d. 12.november kl. 10:30
Toogtyvende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 19. november kl. 10:30
Treogtyvende søndag efter trinitatis v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 26. november kl. 10:30
Sidste søndag i kirkeåret v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 3. december kl. 10:30
Første søndag i advent v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 10. december kl. 10:30
Julemusikgudstjeneste, hvor Gudenåkoret medvirker
Anden søndag i advent v/ Dorte Stenberg Isaksen

Gudstjenester på Tamdrup Plejecenter
Onsdag d. 1. november kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Onsdag d. 29. november kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Kirkekaffe kl. 14:30 og gudstjeneste kl. 15:00. Alle er velkomne!

Datoer for menighedsrådsmøderne, der afholdes i
Tamdrup Præstegård

OBS! Mødet i oktober er aflyst! OBS!!!
Torsdag d. 9. november kl. 18:30

Alle er velkomne til at overvære møderne.
De kærligste efterårs-hilsner fra Dorte Stenberg Isaksen
HUSK vores internetadresse: www.tamdrupkirke.dk ½
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Dyrebar kulturarv for Tamdrup Sogn …
Tamdrup Sogn har et sognearkiv, hvis opgave bl.a. er at indsamle,
registrere og opbevare historier, dokumenter og billeder om folk
og bygninger i Tamdrup sogn gennem tiderne.
Det kan forekomme lidt støvet, fordi man med et arkiv måske
kommer til at tænke på noget gammelt, der næsten er glemt af
folk i området.
Men historie er også samtidshistorie, og den historie er altid
vigtig, hvis man senere ønsker at kunne dokumentere, hvorledes
forholdene i sognet var på et givet tidspunkt.
Hvordan ser Tamdrup sogn ud i dag? – Ja, med den rivende
udvikling, vi er vidne til netop i disse år, må der være nok nyt at
berette om!
Du kan være med til at give kommende generationer muligheden
for at vide, hvordan du oplever din samtid i Tamdrup sogn - hvad
enten du er helt ny borger i området, eller du allerede har slået
rod i sognet.
Så … del dine oplevelser/indtryk som ny – eller som knap så ny
beboer her i sognet, med Tamdrup Sognearkiv.
Du kan gøre det ved at skrive og sende billeder til arkivet eller til
en af nedenstående mail adresser:
jadapedal@hotmail.com

finntygesen@gmail.com
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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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FORSAMLINGSHUSETS VENNER
Er du HANDYMAN – FINGERNEM –
Og har du til tider 5 minutter i overskud –
Synes du det kunne være HYGGELIGT at bruge tiden sammen med
ligestillede
SÅ SE HER
Vi mangler FRIVILLIGE som har lyst til at bruge lidt tid til
små reparationer – rengøring – lugning af ukrudt etc.
Efter dagens arbejde vil vi være værter for en kop hjemmebrygget
kaffe – et selvafhentet rundstykke – eller en kold vand
Send dit navn og nummer til
Vintenforsamlingshus@gmail.com
Vi kontakter dig hurtigt derefter
GLÆDER OS TIL AT BYDE VELKOMMEN
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Vrønding Dyreklinik
Sønder Molgervej 52 • 8700 Horsens • Tlf. 75673220

Mandag, tirsdag og onsdag: 8 – 16
Torsdag:

8 - 19

Fredag:

8 – 15

			

			

Åbningstider:

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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Aktiviteter i Vrønding

(Den centrale landsby i Horsens Kommune)
To billeder taget med 3 års mellemrum. Et fint eksempel på at der sker noget
i Vrønding. Med masser af frivillig arbejdskraft og lidt penge fra TRYG LANDBY
2016.

Vi har fået et fint rekreativt område, med bro ud i gadekæret, færgen ”Heidi”
ligger ved kaj og blomster i massevis omkring. Disse kan nydes og købes. Kaffe
eller andet godt kan indtages ved bordene, mens man måske venter på at et
nyt spil KROLF sættes i gang. Udstyret er til stede, så kom bare og konkurrer
på den spetakulære KROLF bane, som er lavet færdig for ganske kort tid siden.

Og sikke en udsigt!
Så kom endelig forbi og brug krop og sanser.

(Udkantskorrespondenten)
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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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Stig Rossen i Vinten Forsamlingshus
Henning Jensen gjorde det igen!
Publikum i en fyldt sal i Vinten Forsamlingshus fik en forrygende musikoplevelse fredag den 29. september, da der var koncert med sangeren Stig Rossen
og den fremragende pianist Carl Ulrik Munk-Andersen.
Det er utroligt hvad de to kan i fællesskab, og da det jo er en såkaldt ”intim-koncert” - i forhold til de mange tusinde Stig Rossen normalt optræder
for – var der en meget fin stemning og god kontakt mellem publikum og de
optrædende.
Vi nød en lang række kendte melodier og sange fra operetter, musicals og
andre genrer – og Stig Rossen mestrer det hele til perfektion.
Stor tak til Henning og Vinten Forsamlingshus´ bestyrelse, der stod for mad og
drikke, fordi I skaber sådan en god oplevelse i vort lokalområde.
Næste års koncert er under forberedelse – nærmere følger fra Henning
/JH
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Vinten Forsamlingshus
trænger kraftigt til at blive shinet op
Forsamlingshuset holdes derfor lukket hele Januar 2018.
Bestyrelsen har valgt at trække i arbejdstøjet og vi håber, at frivillige
har tid og lyst til at deltage enten med arbejdskraft – materialer –
hjemmebag eller blot lidt underholdning.
Så sæt X et par dage i kalenderen i Januar – meld gerne ind med
forbedringsforslag – stort som småt er velkomment.
Liste over gøremål vil blive slået op i næste udgave af landposten
Håber vi ses
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KOM GODT VIDERE MED SAMTALETERAPI
HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT FÅ OVERBLIK NÅR
UDFORDRINGER & KRISER I LIVET BLIVER FOR SVÆRE ?
Jeg hjælper dig godt videre personligt, i familien
eller arbejdslivet.
Coaching, Terapi og Rådgivning i øjenhøjde
Eksamineret Psykoterapeut David Funding
Engvej 9 Lund,8700 Horsens
Tlf. 2976 3939 David@mentalpower.dk
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Det sker på Tamdrup Centret
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Åben datastue
9.00–11.00

Gymnastik
9.00–10.00

Træ værksted
9.30–12.00

Slægtsforskning
9.30 -11.00

Træ værksted
9.30–12.00

Lerhold
10.00–12.00

Petanque
10.00–12.00

Krolf / Dart
10.00–12.00

Krolf / Dart
10.00–12.00

Madlavning for
mænd
10.00–14.00
(Ulige uger)

Gudstjeneste
kl. 14.30
d. 1. november,
29. november,
24. december kl.
11.00
Kortspil

Stole-gymnastik
10.00–11.00

13.00–17.00

Stavgang
13.00

Strikkecafé
12.30–15.30

Bankospil
kl.19.00
d. 2. oktober, 6.
november, 4.
december
v/ Centerrådet

Sangaftner
kl. 19.00
d. 17. oktober,
31. oktober, 14.
november, 28.
november,12.
december

Fredag

Engelsk
(let øvet)
(opstart 27.
oktober)
10.00–12.00

Filtning
10.00–15.00
1 gang om
måneden

Bankospil
kl.14.30.
d. 19. oktober, 23.
november,
v/ Centerrådet

Kommende arrangementer:
Oktober:
D. 4. kl. 09.00-11.00 – Sundhedsdag med mulighed for
influenzavaccination
D. 22. kl. 14.30-16.30 – Søndagscafé. Pris 40 kr. inkl. kaffe og kage
November:
D. 2. kl. 17.00 – Løvfaldsfest. Se opslag på centret for nærmere info.
D. 19. kl. 14.30 –Søndagscafé. Pris 40 kr. inkl. kaffe og kage. Se opslag på centret for
nærmere info.
December:
D. 10. kl. 14.30 – Søndagscafé. Pris 40 kr. inkl. kaffe og kage. Se opslag på centret for
nærmere info.
Har du spørgsmål, ideer til nye aktiviteter eller andet så kontakt:
Aktivitetsmedarbejderen på Tlf:76 29 78 03 / 51 72 49 50
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OPSLAGSTAVLEN
OKTOBER
Tor. 12.		 Pensionistklubben kl. 14: 18-årig pige vandrer.
Tor. 19.		 Tamdrupcentret kl. 14.30: Bankospil
Søn. 22. Søndagscafe på Tamdrupcentret kl. 14.30 – 16.30
Ons. 25. Vrønding G & IF kl. 19.30: Generalfors. (Klubhuset)

NOVEMBER
Ons. 1.		 Gudstjeneste på Tamdrupcentret kl. 15
				 Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Tor. 2.		 Tamdrupcentret kl. 17: Løvfaldsfest
Lør. 4.		 Efterårsfest i Vinten Forsamlingshus kl. 18.30
Man. 6.

Bankospil på Tamdrupcentret kl. 19

Tir. 7.			 Husk: Aflevér stof til LANDPOSTEN
Tor. 9.		 Tamdrup Pensionistklub kl. 14: Foredrag
				 Offentligt menighedsrådsmøde kl. 18.30
Søn. 19. Tamdrupcentret kl. 14.30: Søndagscafé
Tor. 23.		 Tamdrupcentret kl. 14.30: Bankospil
Ons. 29. Gudstjeneste på Tamdrupcentret kl. 15
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