
 
Hjertelig velkommen til hyggeaften på vores fællesplads i Sattrup, hvor grillen er tændt kl.17. 
Fællespladsen finder I ved at følge stien ind, mellem Smedevej nr. 1 og 3. Der er skiltet. 
 
Medbring SELV bøf, pølser, brød og salat - eller hvad I ønsker til aftensmad – samt service. 
Vi byder på en enkelt øl eller vand, samt kaffe. (Derudover kan man købe øl/vand, eller selv medbringe.) 
Mød talstærkt op – og gerne hele familien. 
 
Ønsket er, at vi spiser samt hygger os sammen, og samtidig får aftalt hvordan vi når i mål, med planerne for 
”Landsby i bevægelse”. 
 
Som de fleste ved, ”vandt” vi 100.000,- kr. af Horsens kommunes pulje, til ”Landsby i bevægelse”. 
På borgermøder er der besluttet konkrete tiltag, og lavet en plan. Der er også sat foreløbige navne på 
tovholdere til hver opgave, samt lavet økonomisk overslag.  
På grund af nedlukning, blev det hele sat på midlertidig pause, men nu er vi heldigvis på vej fremad ☺  
Ved fælles hjælp kan vi snart nå i mål. 
 
Planen kan ses på vores hjemmeside www.sattruplandsbyen.dk  
Vi genopfrisker den selvfølgelig denne aften, hvor vi er på pladsen, og bedre kan få et fælles overblik.  
Desuden er der kommet nye til, som vi gerne vil byde hjertelig velkommen, i fællesskabet. 
 
Med pengene fra ”Landsby i bevægelse” har vi primær fokus på aktiviteter på fællespladsen: 

• Et samlingssted, hvor vi kan mødes til fælles arrangementer/aktiviteter. 

• En legeplads, ikke kun for børn, men også for voksne, og gerne for hele familien. 

• En plads med mulighed for forskellige fysiske aktiviteter, som eks. fodbold, Krolf, Petanque mm. 

• Et mødested, hvor alle kan byde ind med initiativer, der styrker fællesskabet. 

• En plads der indbyder til at blive brugt af alle aldersgrupper. 
 
Håber at se rigtig mange denne aften, og har I eventuelle spørgsmål inden, er I velkommen til at kontakte 
undertegnede. 
Vi sørger for at der er sprit, og forventer at alle hjælper med at holde tilpas afstand. 
 

På glædeligt gensyn ☺ 
Med venlig hilsen 

Linda Thrane Nielsen.                           Henrik Thousig Møller   
                                  tlf. 30250293                                             tlf.21249771 
 

 
NB. Er du på Facebook, har vi også en aktiv gruppe her, der hedder ”Sattrup”. 
 

http://www.sattruplandsbyen.dk/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr: Projekt Bemærkninger 
Foreløbig 
ansvarlig 

1 

Etablering af gangsti fra 
udkanten af Sattrup, der kan 
forbinde byen med Sattrup 
mose. 

Vær opmærksom på evt. kommunale tilladelser. 
Klare aftaler med lodsejere. 
Der menes at kunne tableres sti imellem 
Planteslolen og Holtvad. Fra Stenbjerg til Holtvad 
vil være problematisk. 

Gunnar og Jørn 

2 Udendørs motionsredskaber 

Der bliver foreslået ting uden bevægelige dele. Det 
vil give mindre vedligehold, og vil være billigere.  
Er sat på pause imens der undersøges alternativer 
der koster lidt mindre. Ca. 35.000,- kr 

Linda 

3 Petanque bane   Linda 

4 Krolfudstyr   Linda 

6 Lille fodboldbane med bande Evt. to nye mål til fællespladsen Henrik 

7 Bord/bænke sæt 
EVT. Finn med de rette materialer. 
Hænger sammen med pkt. 1 

Henrik 

8 
Hoppedyr. Dem som står på en 
lastbil fjeder 

Forankring Hanne 

10 Et udkigstårn 

Måske så man kan se rundt i naturen omkring 
Sattrup. 
Tal evt. med Underup. De har bygget et tårn. 
Evt. tilladelser. 
Hænger sammen med Pkt. 1 
Alternativt undersøges om det kan etableres på 
naturstien ved bord/bænk sættet. 

Annette og 
Thomas 

11 Træstammer 
Til at gå på, vandret, men også nogen kortere der 
er gravet ned lodret, så man kan springe fra den 
ene til den anden. 

Finn og Henrik 

12 Udedørs spil (Store) 
Kongespil, etc. 
Jesper tager billeder af arrangement i Horsens. 

Hanne 

13 Julestafet.   
Linda, Nanna og 
Hanne 

14 Gyngestativer 
Nye stativer på fællespladsen. Evt. i sammenhæng 
med det nye lege/hlatr hus. 

Henrik 

  
Evt. arrangementer hos Lotte 
og Finn. 

Mini zoo. 

Kan arrangeres 
sammen med 
Forsamlingshuset 
og 
Beboerforeningen 

  Running Dinner Nogen laver forret, andre hovedret og dessert. 

Kan arrangeres 
sammen med 
Forsamlingshuset 
og 
Beboerforeningen 

 


