I SNAPTUN ER VI FÆLLES OM GODE OPLEVELSER :)
Bølgebrus, duft af saltvand og hybenrose …
Små fødder på en krabbebro, store is og kolde øl – bare ben, shorts og korte kjoler …
Joller, sejlbåde og færger, hele to endda!! Havnen summer af sommerliv, et dejligt liv ;)
Snaptun Lokalråd kan berette om et halvår med mange aktiviteter – og flere på vej!
Året begyndte med fint besøg af både en konge og en dronning, da seje Snaptun-børn slog katten af
tønden til fastelavn, og ved fællesspisningen i marts var der god underholdning for de voksne med
Gert Hougaard Rasmussens ”Mit liv med sten”.
Siden fulgte et Borgermøde med Hedensted Kommune om ændring af kommuneplan for Snaptun.
I april var True North Efterskole vært ved et arrangement om positiv tænkning og taknemmelighed.
Det var udbytterigt, og vi er bl.a. taknemmelige for de lækkerier, som ”Kokke-Kim” altid serverer :)
Siden indbød eleverne til BANKO med præmier og hyggeligt samvær. Vi takker for de gode initiativer.
Efterskolen fejrede deres nye kunstværker ved en reception den 25. maj. Det flotte gavlmaleri, af
kunstneren George Kowzan, med ord fra skolens værdisæt, er et portræt af en tidligere elev, Mathias,
som hyldes for at være en god kammerat og en dedikeret elev.
Skulpturen med det smukke budskab ”Wings For Peace” er skabt af Jorg Van Daele.
Den 26. maj blev Tønballe Skovfitness indviet på festlig vis af borgmester Kasper Glyngø og skovrider
Inken Breum Larsen. John Madsen havde forfattet en finurlig vise om motionister og lavet nogle flotte
”Svendebreve” til de frivillige, som har kæmpet for projektet. STOR TAK til alle for den gode indsats.
Det nye udsigtstårn er snart færdigt – og én ting er sikker, det byder både på en imponerende udsigt
og imponerende byggekunst – læg vejen forbi, når du skal ud at gå. Det er turen værd!!!
Det er vigtigt at understrege, at der fra idé til realisering af projekter kræves masser af ”benarbejde”.
Det kan være at skaffe midler via diverse puljer og fonde (eksempelvis til ny pavillon ved legeplads,
skovfitness, udsigtstårn, jollehavn m.m.), plus naturligvis den frivillige arbejdskraft, som også er en
forudsætning for, at projekter kan gennemføres.
Har du tid og lyst til at bidrage, er du meget velkommen til at skrive til kontakt@snaptun.dk eller at
tage en snak med et medlem af Lokalrådet. Du må gerne ”tænke ud af boksen” – kniber det med
kræfterne, kan du måske være stik-i-rend-dreng og lave småting – eller komme med ”forsyninger” til
de hårdtarbejdende … Friskbagt kage og kaffe bringer altid smilene frem i Snaptun ;)
Der var en god og konstruktiv stemning ved Borgermødet den 31. maj. Hedensted Kommune
orienterede om fremtidsplanerne for Snaptun Havn m.m. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller
forslag, er du velkommen til at kontakte Anne Mølgaard Juul ( anne.m.juul@hedensted.dk eller
79755696) eller Susanne Ernst, Hedensted Kommune.
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Efterfølgende var der generalforsamling og valg til lokalrådet. Bente Petersen modtog genvalg som
formand og Peter Altenborg som næstformand. – for yderligere oplysninger henvises til hjemmesiden
www.snaptun.dk .
Mandag den 18. juni kl. 17.00 er Snaptun del af en landsdækkende kampagne ”Naturtjek” med
konkurrencer, præmier m.m. Samtidig er der indvielse af Hedensted Kommunes nye web-app om
cykel og vandreture i kommunen – plus tilhørende foldere. Efter ”Naturtjek” er der mad fra Café
Snaptun til de sultne skattejægere og hyggeligt samvær. Slut ca. kl. 20.00. Se hjemmeside for info.
Alle er velkomne, når sommerhusforeningen Strandlyst og Snaptun Lokalråd, arrangerer Sankt Hans
Aften, lørdag den 23. juni kl. 20.00, på plænen foran sommerhusene. Tag dit gode humør,
sangstemmen og forfriskninger med – så fejrer vi den dejlige midsommer på bedste vis!
Hvis du ønsker mere viden om vores Borger-Budget projekter eller andet i lokalområdets regi
opfordres du til at søge på www.snaptun.dk. Siden opdateres løbende med nye oplysninger og bl.a.
referater fra Snaptun Lokalråd. Her findes også andre nyttige links vedrørende Snaptun.
MANGE TAK til vores sponsorer for deres flotte bidrag til Snaptun Lokalråd, og MANGE TAK til alle de
borgere, som har deltaget aktivt i de forskellige projekter og arrangementer :)
SNAPTUN LOKALRÅD ØNSKER ALLE EN RIGTIG DEJLIG SOMMER

2

