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Lørdag den 11. august kl. 11:00: Indvielse Wesselminde Port. Wesselsmindevej 17 C 

 
 

Program for åbningen arbejdes der med.  

Vi anmoder om assistance fra frivillige til at hjælpe på dagen som ”Portnere” m.v.  
Vi ønsker os også hjemmebagte kager til servering. Det er altid succes med 
hjemmebag til kaffe og portvin.  
 
Svar til mail@deroedeporte.dk, portnyt2850@gmail.com telefoner: Søren 93 99 02 16,  

Henrik 20 64 50 13, Niels 61 70 42 06. Brug gerne SMS. 

 

 

INVITATION 
11. august 2018 kl. 11:00 

ALLE ER VELKOMNE 
 

HVAD: 

OFFICIEL INDVIELSE AF NY 

WESSELMINDE PORT 
Veteranbiler - Taler – Skuespiller Bodil Jørgensen – 

Rød Port Sang – Nye port fejres med kage & ”Port” 

vin 

 

HVOR: 

FOR ENDEN AF 

WESSELSMINDEVEJ MOD 

JÆGERSBORG HEGN 

 
Med venlig hilsen 

DE RØDE PORTES VENNER 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Røde Portes venner   

www.derodeporte.dk 
 
 
 

SPONSORER: 
 

Aage & Johanne  

Louis-Hansens Fond, 

medlemmer & 

frivillige kræfter! 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Find Vej: Sæt GPS’en til 

Wesselsmindvej 7 el. 17A, 2850 Nærum 

Kom og være med til at fejre dagen! 
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Flaskepost fra Wesselminde Port 

 

 15. juli 2018. søndag: Ved håndgravning af huller til betonfundamenter, fandtes ledninger i 
begge vejsider, som blev sikret. Endvidere en ” Flaskepost” ved den nordlige portstolpe. Dateret 
26. maj 1989 ved portens etablering og en datering den 10. november 2006 efter en voldsom 
skade. Porten blev savet ned i 2015. Den nye port sættes nøjagtig i de gamle stolpehuller. 
Konstruktionen med de gamle stolper med skråstivere var ret vanskelig at få savet over med en 
gammel fukssvans. Fundament er støbt, og stolper og låger bliver klar til åbningen den 11. august kl. 11. 
 
 

Lørdag den 18. august kl. 13:00 til 17:00 Åbning Nærum Hovedgade låge.  

 

Projektgruppen har udført arbejdet. Lågen er nymalet og hegnet er sat i stand. Det er blevet flot. Der er 

stor ros til Henrik og Thoralf for udført arbejde. 

 

Dagens program omfatter kaffebord og travetur til de nærmeste porte og låger. Der bliver fortalt 

historie om de fire porte og skovløberhuse i tidens lange løb. Rundforbi 1670, Nærum Hovedgade 

1901, Alleen med skovløberhus fra ca. 1800 og Wesselminde 1879.  

 

Lørdag den 8. september kl. 11:00. Åbning af Rundforbi Låge. 

 

Der kommer en helt ny låge med enebærhegn hegn på begge sider. Vi kan takke Lions Club Søllerød 

for midlerne til lågen, og vi ser frem til et godt samarbejde med naboerne i Egebækhøj, Rundforbi 

Parken og Skyttedal.  

 

Restancer. 

Portnyt sendes til alle der er registreret fra sidste år. Desværre er der en hel del restancer i bidrag for 

året 2018 kr. 100. Kontingent er personligt.. Bank 9570 0011 947 603 Navn i tekstfelt.         
 

 

Yderligere informationer følger når programmer er fastlagt. Vi er i kontakt med Rudersdal Avis og 

Frederiksborg Amts Avis. 

 

Med store forventninger til kommende arrangementer  

Port hilsen 

Niels Brühl 
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