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„Lunden" genåbnet
med stor bravour

D e t  v a r  m e r e ,  e n d  m a n  h a v d e  
entet.

Hvem skulle have troet,  at „Lun-
den" - et kommunalt smertensbarn 
gennem mange år - kunne omskabes 
til sådan et glædens og festens tem-
pel, som det, der fremstod i aftes,', 
da Sejr Volmer Sørensen på det ny 
værtspars, Hanne og Herberth Zier-
lers vegne, bød en festklædt kreds 
af 180 horsensianere velkommen i 
uvant nye og festlige omgivelser.

Ganske vist er facaden endnu ikke i 
orden, men inde var alt totalt for-
andret. Forsænkede lofter, smukke 
draperier, lys og moderne inventar - 
a l tsammen medvirkede det  t i l  at  
skabe en virkelig festlig ramme om 
genindvielsen af „Lunden". Og så' ,  
var det endda kun det mindste af  
det hele. Der var god musik - Poul 
Ramsays rytmefaste orkester og „Po

lish Duo" kappedes om publikums 
gunst, Volmer Sørensen - i fineste 
fo rm -  var  konferenc ier  og  toas t -
master og gjorde lykke, og som af-
tenens store overaskelse optrådte det 
charmerende værtspar som 
entertainere af format. De gav 
under receptionen en afdeling med 
wienersange og  tyro lersange og  
jod len,  så  det  var en fornøjelse.

De t  v a r  ko r t  s ag t  en  p r em i e r e  
langt over det sædvanlige. Horsens 
har fået et flot danseetablissement 
og en ny, stor restaurant, som der 
vi: blive talt om.
Der blev sagt mange smukke ord 

af borgmester Ove Jensen og andre, 
bl. a. musikdirektør Arne Dalby, der 
hyldede værtsparret på Horsens Or-
kesterforenings vegne, og der blev 
danset til inciterende musik, så lof-
tet var ved at falde ned Det skete

nu ikke, men dagen i  forvejen var 
det  l ige  ved at  være sket ,  for  der  
har været pres på og en hel del ner-
vøs i te t  f o ran beg ivenheden.  Men 
heldigvis klapede alt, og succes'en 
var  h j emme.  De t  kan  man ro l i g t  
fasts lå .  „Byens Bi ler "  har  fået  
d i rekte te le fonl inje  t i l  „Lunden" 
og havde travlt natten igennem med 
at køre glade festdeltagere hjem.

Vi skulle hilse og sige, at der også 
bliver musik om dagen - i hvert fald 
om søndagen: både frokostkoncert, 
kaf fekoncert  og koncert  under 
diner'en.

Alt tyder på, at „Lunden" går en 
ny  æra  i  møde ,  t i l  g læde  f o r  
horsensianerne og formentlig 
også for mange udenbys gæster, 
når det rygtes, hvad Horsens nu 
kan byde på af festivitas og morskab
hr.

Så festligt frem træder det nederste lokale. Ovenpå er der lige så smukt.
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