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    Hjortekær, d. 10. september 2019 

 

KOM TIL ÅBENT HUS PÅ JERES LOKALE FORT, SØNDAG D. 29. SEPTEMBER, 

FORTUNFORTVEJ NR. 16. 

 

Kære medlemmer af grundejerforeningerne i Fortunen og Hjortekærområdet!! 

 

Søndag d. 29. september vil det gamle Fortunfort atter være bemandet. Anledningen 

er selvfølgelig den årlige Befæstningsdag. Benyt muligheden for at se eller gense den 

nyistandsatte facade omkring hovedporten samt det utrolige flotte fortnavn, som 

”Fortunfortets Venner” i samarbejde med Lyngby-Taarbæk kommune har fået sat op.  

Befæstningsdagen på Fortunfortet starter kl. 11.00, hvor flaget hejses og der bydes 

velkommen. Umiddelbart derefter kl. 11.00 starter den første guidede rundvisning på 

fortet. Kl. 13.00 og kl. 15.00 er der igen rundvisning på fortet. Befæstningsdagen 

slutter kl. 16.00, hvor fortet lukker.  

Hele dagen igennem er der spændende tilbud for børn. Vi kan bl.a. nævne at spej-

derne fra Fortunen Gruppe sørger for at man kan bage snobrød eller poppe popcorn 

over bål. Nærum Privatskole medbringer en hoppepude og arrangerer "usynligt løb i 

fortet". Derudover vil ”Fortunfortets Venner” sørge for at der mulighed for at udfolde 

sig kreativt for de fingernemme børn og andre barnlige sjæle. 

 

I Fortunfortet findes desuden en detaljeret plancheudstilling om Københavns nyere 

Befæstning. 

 
Som sædvanlig er der mulighed for at købe kaffe, te, sodavand og kage til en meget 

rimelig pris - og til børnene er der saft, sodavand, kage og slikposer.  

 
Vi håber, at der er rigtig mange der har lyst til at lægge vejen forbi fortet på 

Befæstningsdagen og vi glæder os til at se jer alle. Det fulde program for Københavns 

Befæstningsdag kan ses på www.befaestningsdagen.dk/befaestningsdagen 

 

 

 

”Fortunfortets Venner” 
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Halloween. 

Torsdag d. 31. oktober er det Halloween. Fortet er den perfekte lokalisation til en  

Halloween-fest. Der er plads til spøgelser, flagermus, edderkopper, udskårne 

græskarhoveder m.m. Bestyrelsen for ”Fortunfortets Venner” har besluttet, at der i år 

skal afholdes halloween på Fortunfortet. Hvis du har lyst til at være med til at 

arrangere sådan en uuuuhyggelig fest eller har gode ideer til uuhyggelige indslag eller 

drabelige udsmykninger, hører vi meget gerne fra dig. Send os en email på 

fortunfortetsvenner@outlook.dk  

  

 

 

 

 

 

 

Mange hilsner  

Bestyrelsen for ”Fortunfortets Venner”  


