Fra faldefærdig skole - til nyt samlingssted.

Kastanjeplænen

Indtil 2017 var der på Kastanjeplæ-

I 2017 blev Underup, Torp og Vor-

v/ Underup Kirke

nen en gulkalket bygning, der frem til

bjerg udpeget som ”Tryg Landsby” af

1960 fungerede som landsbyskole.

Horsens Kommune. Med titlen fulgte

Skolen blev derefter solgt til privat

en pose penge til at lave projekter for,

beboelse, men efter en årrække ville

og en gruppe borgere tog kontakt til

skæbnen, at huset blev forladt og

menighedsrådet: Borgerne ønskede at

faldefærdigt. I 2016 købte Underup

skabe et nyt samlingssted på plænen,

Kirke grunden, og det blev besluttet

og de blev mødt med stor opbakning.

at fjerne bygningen, men lade det

Lokale ildsjæle trak i arbejdstøjet og

gamle kastanjetræ blive.

byggede madpakkehus og petanque-

I starten af 2017 blev bygningen revet ned, og der blev gjort klar til at
så græs om det smukke gamle kastanjetræ, som også har lagt navn til
Kastanjeplænen.

bane, og i oktober 2017 blev Kastanjeplænen indviet med hygge, fællesspisning og havespil.
Et nyt samlingssted var blevet virkelighed.

Vi inviterer besøgende fra nær og

Har I lyst til at udforske vores skønne

fjern til et hyggeligt ophold.

område nærmere, kan I hente inspi-

Her kan I spise jeres medbragte mad

ration på info-plancherne på madpak-

- og ikke mindst nyde udsigten til den

kehuset. Historierne kan, i fuld læng-

smukke Underup Kirke samt Vorbjerg

de, læses i mapperne der ligger sam-

Høje, et unikt naturområde domineret

men med spillene i det røde skur..

af gravhøje.
Kastanjeplænen er ejet af Underup
I er også meget velkomne til at tage

Kirke, hvis Menighedsråd gavmildt

et spil petanque eller et andet have-

har stillet grunden til rådighed for

spil. I finder petanque-kugler og have-

lokale borgere, der har opført mad-

spil i det røde skur med de sortmalede

pakkehus og petanquebane.

døre. Spillene er til fri afbenyttelse,
bare I husker at sætte dem på plads

God fornøjelse!

igen.
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Vær opmærksom på...
..at punkterne 1-6 er historiske og
kun kan læses på hjemmesiden
www.underup.info, samt på
plancher og i mapper på
Kastanjeplænen v/ Underup
Kirke.

