.
”Fortunfortets Venner”

Hjortekær, d. 13. september 2017
Kære medlemmer af grundejerforeningerne i Fortunen og Hjortekærområdet!!
Københavns Befæstningsdag på Fortunfortet.
Søndag d. 24. september vil det gamle Fortunfort atter være bemandet. Anledningen
er selvfølgelig den årlige Befæstningsdag. Fortet er åbent fra 10.00-16.00.
Befæstningsdagen på Fortunfortet starter med flaghejsning og trompet-fanfare kl.
10.00. Kl. 10.30, 13.00 og 15.00 er der rundvisning på fortet og kl. 11.30-12.30
spiller 32. Bataillons Musikkorps historisk militærmusik. Der vil være flere spændende
aktiviteter for børn, bl.a. laver spejderne fra Fortunen Gruppe bål og snobrød.
Derudover vil kunstnerne; Folmer Kristensen, Hanne Isabella Pedersen, Inge Lyshøj
Christiansen, Mette Olivarius, Anita Hammergart, Dorte Dyrlund, Georgiana Talpa,
Hans Jørgen Henriksen, Eliana Ramirez, Stine Ring Hansen, Tina Strømann
fra kunstnerfællesskabet ”Åbne Døre” i Lyngby-Taarbæk, indtage Fortunfortet. I
tidsrummet kl. 10-16 udstilles malerier, fotografier, keramik, bronzeskulpturer samt
smykkekunst. Der vil være mulighed for at se nogle af de 11 kunstneres værker og få
en inspirerende snak om kunst.
Hele dagen igennem vil der være mulighed for at se Plancheudstillingen om Københavns nyere Befæstning samt købe en kop kaffe, te, varm cacao eller et glas
sodavand og et stykke kage til en meget rimelig pris.
Besøg Fortunfortet søndag d. 24. september, oplev historiens vingesus, oplev
spændende lokal kunst, lad børnene more sig med diverse aktiviteter og nyd en kop
kaffe og en kage.
Vi håber, at der er rigtig mange der har lyst til at lægge vejen
forbi fortet. I finder Fortunfortet lige op af Dyrehaven, indgang
forenden af Fortunfortvej eller stien fra Dyrehavegårdsvej 54.
Læs mere om Befæstningsdagen på www.fortunfortet.dk
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Tirsdag d. 31. oktober er det Halloween. Fortet er som skabt til en Halloween-fest
med spøgelser og græskarmænd m.m. Hvis der er nogen af jer, der har lyst til at
være med til at arrangere en uuuuhyggelig Halloween-fest på Fortunfortet, hører vi
gerne fra Jer. Send os en email på fortunfortetsvenner@outlook.dk.
Hvis I vil vide mere om ”Fortunfortets Venner”, så besøg vores hjemmeside
www.fortunfortet.dk. Medlemskab koster 100 kr. om året for private medlemmer og
500 kr. om året for erhvervsmedlemmer (indbetales på bankkonto 1551 10236290).

Mange hilsner og på gensyn.
Bestyrelsen for ”Fortunfortets Venner”
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