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Omgivet af skøn natur... 
Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen 

�l nabolaget i vores naturskønne område. 

 

Området er bl.a. kendt for Vorbjerg Høje og 

Slaggård Banke, der ligger 100 meter over hav-

ets overflade.  Tag derop og oplev en fantas�sk 

panoramaudsigt ud over Gudenådalen samt 

Yding Skovhøj - og se, om du kan spo+e de 7 

kirketårne ude i horisonten. 

Andre lokale seværdigheder er bl.a. Gudenåen 

og Vildtbanestenene ved den skønne skov mel-

lem Underup og Nim.

Underup - Torp - Vorbjerg 

...spændende historier... 
På www.underup.info har vi samlet nogle 

spændende historier fra lokalområdet.  

 

Læs bl.a. historien om hesten ”Messing-Jens”, 

soldaten Anders og den smukke franske guld-

smededa+er Gabrielle. 

 

...og gode naboer 

Vi vil gerne værne om det gode naboskab 

samt sikre, at både unge og ældre, ny�lfly+ere 

og ”gamle” borgere kommer hinanden ved. 

 

I maj 2016 s�7ede vi derfor ”Foreningen for 

godt naboskab - Underup og Omegn”, som 

arbejder på at skabe et godt socialt liv og 

fremme en posi�v udvikling i Underup, Torp 

og Vorbjerg.  

 

I februar 2017 blev området udpeget som 

”Tryg Landsby 2017” af Horsens Kommune.  

Og med udnævnelsen fulgte 100.00 kr. �l at 

skabe udvikling og ak�viteter for. 

 

På næste side kan du læse mere om forening-

ens ak�viteter, og hvordan du bliver medlem. 
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Læs mere på www.underup.info 

Nabo-ak*viteter 

Der er igennem hele året ak�viteter, som er 

arrangeret af både lokale og foreningens be-

styrelse, og hvor I har mulighed for at møde 

jeres naboer. Nogle af ak�viteterne er blevet 

�l gode �lbagevendende tradi�oner.  

 

Der er bl.a. a<oldt: 

 

◊ Fællesspisning 

◊ Sommerfest 

◊ Julehygge på Kathrinelund 

◊ Påskesjov på Slaggård Banke 

◊ Solsikke-konkurrence 

  

Vil I være med? 

Vi vil meget gerne have dig og din familie med 

i vores lokale fællesskab og håber, at I har lyst 

�l at melde jer ind i foreningen. 

Et medlemskab koster 150 kr. om året pr. hus-

stand, og for det beløb får I bl.a.: 

 

◊ Informa�on pr. mail om kommende nabo-

ak�viteter 

◊ Gra�s deltagelse eller reduceret pris på  

ak�viteter 

◊ En oplagt pla@orm at møde dine nabo på 

 

På www.underup.info kan du finde mere in-

forma�on om foreningen, dens formål og ved-

tægter. 

Mød os på Facebook 
Vi har en nabo-gruppe på Facebook, der bliver 

brugt �l at give hinanden updates, e7erlyse 

hjælp poste billeder osv.  

Er du/I på Facebook, så bliv endelig en del af 

gruppen, som hedder ”Foreningen for godt 

naboskab - Underup og omegn”. 

 

Sådan bliver I medlemmer 
 Send følgende info �l mail@underup.info: 

 

◊ Navne på personer i husstanden 

◊ Antal i husstanden (børn/voksne) 

◊ Adresse 

◊ Mail-adresse/mail-adresser (hvor�l 

medlemsinforma�on skal sendes) 

 

Overfør 150 kr. �l  konto 2500-6282 746 423  

 

Vi glæder os �l at møde jer! 

Foreningen for godt naboskab - Underup og omegn 

Børnearrangement  


