.
”Fortunfortets Venner”

Hjortekær, d. 17. september 2018

Kære medlemmer af grundejerforeningerne i Fortunen og Hjortekærområdet!!
Københavns Befæstningsdag 2018 på Fortunfortet.
Søndag d. 30. september vil det gamle Fortunfort atter være bemandet. Anledningen
er selvfølgelig den årlige Befæstningsdag. Og som noget helt særligt kan man i år se
den nyistandsatte facade omkring hovedporten samt det utrolige flotte fortnavn, opførelsesår, skjold og kongekrone, som ”Fortunfortets Venner” i samarbejde med
Lyngby-Taarbæk kommune har fået sat op. Fortet har endelig fået sin identitet
tilbage.
Befæstningsdagen på Fortunfortet starter lidt senere i år nemlig kl. 11.00, hvor flaget
hejses og der bydes velkommen. Kl. 11.00 foregår den første guidede rundvisning på
fortet. Kl. 13.00 og kl. 15.00 er der igen rundvisning på fortet. Befæstningsdagen
slutter lidt senere i år nemlig kl. 17.00 og ikke som tidligere år, kl. 16.00.
Derudover vil der hele dagen være flere spændende tilbud til for børn, såsom
hoppepude, ”løb i fortet”, bål og snobrød, samt andre kreative aktiviteter.
Der sælges som sædvanlig kaffe, te, sodavand og kage til en meget rimelig pris, hvor
indtægten går til foreningen.
Mellem kl. 12.00 og 17.00 har du desuden mulighed for at se eller gense Bronzestøber
Stine Ring Hansens fantastiske udstilling ”Hvad hænder skabte // Hvor går vi hen”.
Mere end 150 bronzeskulpturer er udstillet på Fortunfortet og Stine har til det
ypperligste formået at kombinere fortets rustikke rum med hendes eventyrlige
skulpturer.
Vi håber, at der er rigtig mange der har lyst til at lægge vejen forbi fortet på
Befæstningsdagen og glæder os til at se Jer alle. Det fulde program for Københavns
Befæstningsdag kan ses på www.befaestningsdagen.dk/befaestningsdagen.
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Bronzeudstilling på fortet
Stine Ring Hansens udstilling af bronzeskulpturer er holder også åbent i weekenden d.
d. 22-23 september samt lørdag d. 29. september, alle dage mellem kl. 12.00 og
17.00.
Halloween.
Onsdag d. 31. oktober er det Halloween. Fortet er som skabt til en Halloween-fest
for børn med spøgelser og græskarmænd m.m. Hvis du har lyst til at være med til at
arrangere sådan en uuuuhyggelig fest, hører vi gerne fra dig. Send os en email på
fortunfortetsvenner@outlook.dk.

Mange hilsner
Bestyrelsen for ”Fortunfortets Venner”
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