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I årets sidste udgave af Landposten er der mange gode nyheder
og gode tilbud fra vore annoncører.
Vi kan også fortælle den gode nyhed, at der onsdag den 31.
oktober blev valgt et Lokalråd for Lund-Vinten-Provstlund,
ved en stiftende generalforsamling i Vinten Forsamlingshus.
Lokalrådet er klar til at gå i gang med de mange opgaver der
venter, og der er allerede planlagt en hyggelig aktivitet i Lund
den 22. november – se inde i bladet –
Den opmærksomme læser vil også se, at vi med næste udgave
af Landposten, starter på årgang 40 for bladets udgivelse.
Dette vil vi naturligvis fejre ved en reception, der afholdes
midt i vinterens mørke – nemlig lørdag den 2. februar i Vinten
Forsamlingshus. – se mere inde i bladet Og så vil vi ellers ønske alle borgere
i Tamdrup Sogn en hyggelig julemåned
Herunder ses det nye Lokalråd – det er fra venstre: Jesper,
Lasse, Dorte, Maude, Karin, Jens, Rasmus og Julian
– Se konstitueringen af rådet inde i bladet.
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LUND BLOMSTRER - endnu mere!
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På Leddet nr. 23 i Lund, kan du
• ﬁnde inspiration i den hyggelige julestue
• bestille særlige jule- og adventsdekorationer
efter aftale
• bestille en ﬂot julebuket / vi bringer også ud

Åbningstider
Torsdag kl. 13-18, fredag kl. 12-17
Lørdag kl. 10-14
Du kan
altid følge
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åbningstider
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og nytårets
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ogskilte
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i byen.
på
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og på
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• bestille alt til begravelsen; bårebuket, kranse og
kistepynt

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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Privat børnepasning
Børn under trygt tag, er et alternativ til offentlig dagpleje,
vuggestue og børnehave.
Vi tilbyder mulighed for, at tage søskendepar.
Her er stort fokus på individet, rummelighed og
det trygge børneliv.
Informationsaften den 22. november.
Du kan læse mere og tilmelde dig via
Facebook eller på
mail@bornundertrygttag.dk
LEDIGE PLADSER FRA JANUAR
Besøg vores hjemmeside på

www.bornundertrygttag.dk

eller vores Facebook side Børn-Under-Trygt-Tag.

Ved Brugsen i Lund;
•
•
•
•

Fredag d. 7. og 14. December fra 15-18
Lørdag d. 15. December fra 12-16
Søndag d. 9. og 16. December fra 12-16
Fredag, lørdag og søndag d. 21.-23. December fra 14-16

Juletræsproducent
John Søe
Østre Molgervej 15, 8700 Horsens

Tlf.: 40551489
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40 år

med Landposten

Vi skriver snart 40. årgang på Landpostens forside
– det er vi faktisk lidt stolte af 
Det skal fejres, og vi er gået i gang med forberedelserne til et
jubilæumsnummer, der udkommer ca. den 21. januar 2019.
Har I annoncører, foreninger eller læsere lyst til at bidrage med indlæg eller
særlige annoncer m.v., er I meget velkomne – kom gerne i god tid med Jeres
ideer – der er sidste frist den 8. januar 2019.

Vi skal også feste !
Vi vil afholde en reception for Landpostens læsere, annoncører og indbudte
gæster, lørdag den 2. februar 2019, i Vinten Forsamlingshus – Reserver
allerede nu eftermiddagen – og se invitationen i jubilæumsnummeret af
Landposten i januar.
Vi glæder os over den opbakning vi har fra annoncører, foreninger og læsere,
og ikke mindst vore ihærdige Vejposte, der bringer bladene rundt i de enkelte
områder – Det giver lyst til at fortsætte det frivillige og ulønnede arbejde,
som redaktionen udfører, og vi ser frem til det gode samarbejde og
udfordringerne de næste mange år.

Samtidig vil vi benytte lejligheden til
at ønske alle læsere og deres familier
en rigtig god Jul, og et godt nytår i
Tamdrup Sogn.

LANDPOSTEN
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Kvalitetsfoder til din hund

- Gratis levering i Lund og omegn!

Hunique er din nye lokale forhandler af Essentials Foods.
Foderet er udviklet og designet til at forbedre og forlænge din hunds liv.
Essentials Food er hundefoder af den bedste kvalitet, og vores store sortiment
indeholder helt sikkert også det der lige passer til din hund, uanset om den er
lille, stor, gammel eller helt ny.
Husk, at hunden også vil elske en julegave.

Send mail for mere info - mail@hunique.dk
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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

Tamdrup PensionistKlub
Programoversigt vinter og forår 2018
10. jan. 2019: På rygsækrejse i Peru-Ecuador-Panama
14. feb. 2019: Eventyret om Jens Lyn
14. mar. 2019: Bondeliv og flikflak-humor og festlig snak
9. maj 2019: Udflugt: På rundtur med guide omkring Silkeborg
12. jun. 2019: Udflugt til ”Tirpitz museet” i Blåvand
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
LANDPOSTEN
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Jul og nytår på Tamdrup Aktivitetscenter
Silkeborgvej 245 i Lund

8

Andespil

Julecafé

Mandag d. 3/12 kl. 19

Søndag d. 16/12 kl.
14.30

Vind juleanden til dette
bankospil
Plader à 10,- kr.
Kaffe & kage

Julesange, julekager
mm.
Hyggeligt samvær

Julegudstjeneste

Nytårskur

Mandag d. 24/12 kl. 11

Torsdag d. 3/1 kl. 14.30

Seniorer er velkomne
til denne korte
juleaftens gudstjeneste

Nytårstale: Centerleder
Aase Eide
Centerrådet er vært ved
gratis bobler og
kransekage

LANDPOSTEN

Fra d. 24.11.-29.12.
holder butik og pakkeshops åben
hver lørdag fra
kl. 9.30-13.00
Vi ønsker alle vore kunder og forretningsforbindelser en
rigtig glædelig jul og et godt nytår

Med venlig hilsen

Svendsens el as, Lund Postshop & GLS
LANDPOSTEN

9

Hanne Hussmann, tlf. 40346551
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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
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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
12 Landposten
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20% i butikken indtil jul
Kun
250
749
-20%
599

749
-20%
599

Ægte skind
Mange farver og modeller

•
•
•
•
•
•

Få mindst 20% rabat på normalprisen
Flotte tasker i ægte skind til kun 250 kr.
Stort udvalg af støvler, sko og sandaler
Stor outlet afdeling med bl.a. Skechers
Stort udvalg af Grønlandske sælprodukter
Vi bytter med et smil helt frem til 31. januar

Økologisk
lammeskind

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

Rabatkupon til Landpostens læsere

Lund Skotøjsfabrik siden 1904
Nokiavej 20, Lund, 8700 Horsens

20%
medbring kuponen så giver vi 20% rabat.
Gælder resten af 2018, gælder ikke på i forvejen
nedsatte varer eller sammen med andre rabatter.
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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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Julemusikgudstjeneste
i Tamdrup kirke

Søndag d. 9. december kl. 10:30
Når vi skriver 2. søndag i advent, kan du møde budskabet fra Bibelen i selskab
med dejlig julemusik. Gudenåkoret sætter sammen med orgel, cello og flygel
julen på lyd foruden ved fællessangen, hvor vi sammen synger julen ind.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset.

Lillejuleaften i Tamdrup kirke
Søndag d. 23. december kl. 16:00

Kom til 4. søndag i advent i vores smukke kirke, når mørket er faldet på og
nyd en kort gudstjeneste med dejlige julesalmer og få et godt ord med på
vejen - her lige ind under jul

Onsdag d. 30. januar kl. 17:00 fejrer vi
kyndelmisse med en lysgudstjeneste i
Tamdrup kirke

Sognets spejdere medvirker.

Der serveres kaffe/te og varm kakao i våbenhuset.
På den måde får vi markeret, at vi er nået frem til midvinter.
Alle er velkomne.

Gudstjenesteliste for Tamdrup Kirke
fra 18. nov. til og med 17. feb.
Husk at der til alle gudstjenester på søn- og helligdage er kirketaxa!
Taxaen skal bestilles senest dagen før på telefon 75 50 30 00.
LANDPOSTEN 17

Søndag d. 18. november kl. 10:30
Femogtyvende søndag efter trinitatis v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 25. november - 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
Søndag d. 16. december - ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Tredje søndag i advent i Nim kirke kl. 10:30 og i Underup kirke kl. 19:00
med Luciaoptog, begge v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 23. december kl. 16:00
Fjerde søndag i advent v/ Dorte Stenberg Isaksen
Mandag d. 24. december kl. 13:30 og kl. 15:30
Juleaften v/Dorte Stenberg Isaksen
Tirsdag d. 25. december kl. 10:30
Juledag v/Dorte Stenberg Isaksen
Onsdag d. 26. december – ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Anden juledag i Føvling kirke kl. 10:30 v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 30. december - ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Julesøndag i Underup kirke kl. 10:30 v/ Dorte Stenberg Isaksen
Nytårsaftensdag i Nim kirke kl. 15:00 v/ Peter Lynggaard Uth
Tirsdag d. 1. januar kl. 14:00 - kirkekaffe
Nytårsdag v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 6. januar kl. 11:00
Helligtrekongers søndag v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 13. januar kl. 9:30
Første søndag efter Hellig tre konger v/ Peter Lynggaard Uth
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Søndag d. 20. januar kl. 11:00
Anden søndag efter Hellig tre konger v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 27. januar kl. 9:30
Tredje søndag efter Hellig tre konger v/ Peter Lynggaard Uth
Onsdag d. 30. januar kl. 17:00
Kyndelmisse v/ Dorte Stenberg Isaksen – se omtalen
Søndag d. 3. februar kl. 11:00
Fjerde søndag efter Hellig tre konger v/ Dorte Stenberg Isaksen
Søndag d. 10. februar - ingen gudstjeneste i Tamdrup, men:
Sidste søndag efter Hellig tre konger i Underup kl. 9:30 og i Føvling kirke kl.
19:00 v/ Peter Lynggaard Uth
Søndag d. 17. februar kl. 11:00
Septuagesima v/ Dorte Stenberg Isaksen

Gudstjenester på Tamdrup Plejecenter
Torsdag d. 29. november kl. 15:00
Gudstjeneste med altergang
Mandag d. 24. december kl. 11:00
Gudstjeneste uden altergang
Torsdag d. 31. januar 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 advents-hilsner fra Dorte Stenberg Isaksen
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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
20 LANDPOSTEN

Lokalrådet for Lund og Omegn
Det lykkedes – Lokalrådet for Lund og Omegn er dannet, ved den
stiftende generalforsamling, den 31. oktober 2018, i Vinten Forsamlingshus.
Med indlæg fra lokale medlemmer af Horsens Byråd blev mødet startet, og
alle var enige om, at der er et stort behov for Lokalrådet, og at der er en
masse gode opgaver at gå i gang med.
De fremmødte borgere der deltog i mødet, valgte herefter de opstillede
kandidater.
Alle i området er velkomne med input til Lokalrådet, med projekter eller
opgaver der skal løses, og når de praktiske detaljer er på plads, er rådet klar
til at tage fat på opgaverne.

Lokalrådet består af følgende medlemmer:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelse:
Bestyrelse;
Suppleant/Presse

Rasmus Bie
Jesper S. Bendtsen
Dorte Stenberg Isaksen
Karin Woetmann Ælmholdt
Lasse Bentsen
Maude Weber Mogensen
Jens Heldgaard

Langgade
Kørupvej
Silkeborgvej
Ameliesvej
Leddet
Ameliesvej
Kørupvej.

Der vil i næste Landpost komme flere detaljer med kontakt-data, mails, og
telefonnumre m.v. – men vi skal lige have styr på de praktiske ting ;-)

LANDPOSTEN 21

Spejderne er på vej!
Vi hjælper dig af med dit brugte juletræ!
Som en service til
borgerne i Lund, Vinten
og Provstlund tilbyder vi
at hjælpe dig af med dit
gamle juletræ. Det
eneste du skal gøre er,
at "pynte" det med
mindst 40 kr. (gerne
mere) og lægge det ud til
vejen lørdag den 5.
januar 2019 inden kl. 10.

FAKTABOKS:
Hvor:
Inden for byskiltene
i Lund, Vinten og
Provstlund.
Hvornår:

Lørdag d.5/1-19
fra kl. 10

Pris:

40 kr.

Kontakt:

Skulle vi overse et
træ, så kontakt os
på 23 30 24 32

Hvis du bor uden for
byskiltene, men alligevel
gerne vil støtte vores arbejde, er du velkommen til at aflevere
dit træ (og mindst 40 kr.) ved vores spejderhus, Silkeborgvej
285, om formiddagen den
5. januar 2019.
Stor spejderhilsen fra
KFUM-Spejderne,
Lund Gruppe
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Juletræ i Lund
Vi skal i år have juletræ med lys i Lund midtby.
Torsdag den 22. november tænder vi juletræet ved Silkeborgvej/
Kørupvej kl. 17.00.
Vi inviterer børn og voksne til et festligt
”jule-fyraftens-arrangement”, hvor vi tænder lysene på træet
og hygger en halv times tid.
(- man kan lige nå det på vej hjem fra arbejde )

Julemanden kommer med
godteposer til børnene,
og hjælper med at få tændt
juletræet.
Mød op til en festlig start på
julemåneden!
Bedste julehilsner fra,
Lokalrådet for Lund og Omegn
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SUDOKU i Landposten
I det omfang der er plads,
vil Landposten fremover
bringe en Sudoku til
hyggelig tidsfordriv.
(Der er ingen præmier  )
Spillene leveres af
Sudoko-today.com
– hvor man også kan
tilmelde sig.
God fornøjelse !
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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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Landpostens Julekonkurrence 2018
Vi gentager vores traditionelle julekonkurrence, og udlodder 3 fine æsker
chokolade blandt de læsere, som kan finde:

10 mangler på den øverste tegning på modsatte side
Sæt tydelig ring om de steder hvor der er mangler, skriv jeres navn, adresse
og telefonnummer på, og aflever siden på Kørupvej 6, Lund – eller scan
den, og send den til Landpost.jh@gmail.com – senest mandag den 10.
december 2018. Vi trækker lod blandt de rigtige besvarelser, og de heldige
får præmien inden Jul. -- Rigtig god fornøjelse 
Redaktionen ønsker alle en glædelig Jul, og et godt Nytår.
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Navn, adresse & telefonnr:
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OPSLAGSTAVLEN
NOVEMBER

Tor. 22.		 Tamdrupcentret kl. 14.30: Banko
				 Juletræet ved Kørupvej tændes kl. 17
Tor. 29.		 Tamdrupcentret kl. 14.30: Gudstjeneste

DECEMBER
Man. 3.
Ons. 5.		
Tor. 13.		
Søn. 16.
Man. 24.

Tamdrupcentret kl.19: Andespil
Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Tamdrup Pensionistklub kl. 14: julehygge
Tamdrupcentret kl. 14.30: Søndagscafé
Tamdrupcentret kl. 11: Julegudstjeneste

GODT NYTÅR 2019
JANUAR

Ons. 2.		
Tor. 3.		
Lør. 5.		
Man. 7.
Tir. 8.			
Tor. 10.		
Søn. 20.

Sognearkivet er åbent kl. 14-16 og kl. 19-20
Tamdrupcentret kl. 14.30: Nytårskur
Spejderne samler juletræer fra kl. 10
Tamdrupcentret kl. 19: Bankospil
HUSK at aflevere stof til LANDPOSTENs jubilæumsnummer!
Tamdrup Pensionistklub kl. 14: Foredrag
Tamdrupcentret kl. 14.30: Søndagscafé
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Aut. VVS-installatør Henrik B. Andersen
Fuglevangsvej 42 - 8700 Horsens
Tlf. 75 67 32 07
www.lk-vvs.dk - mail@lk-vvs.dk
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1400 stk.

