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Har du lyst til at være med?  Kørom Port søndag den 11. november kl. 10.  

Det gamle, flotte enebærhegn skal ryddes for opvækst! 

Det originale Dyrehavehegn er intakt på en lang strækning. Desværre er hegnet efterhånden groet helt til 

af vilde træer og buske.  

Denne opvækst bør ryddes, så Dyrehavehegnet igen bliver lige så tydeligt som oprindeligt. Befrielsen af 

enebærhegnet beder vi medlemmerne give en hjælpende hånd til ved dette arrangement. Søndag fra 10 til 

ca. 12.30. 

Kørom Port skal have en kærlig hånd.  

Kørom Port kan stå mange år endnu, men det kræver, at der gennemføres forskellige reparationer. Desuden 

skal der laves den sidelåge, der i dag helt mangler. Portlågerne skal afmonteres og en tur på værksted for at 

blive grundigt renoveret. Renoveringen af Kørom Port afsluttes med en omgang maling af hele porten til 

foråret, og der indbydes til genåbning ved den lejlighed. 

Du er velkommen til at hjælpe – og kom også gerne, hvis du bare har lyst til at få en snak og en kop kaffe. 

Hvad: Opvækst af træer og buske langs enebærhegnet skal ryddes, og Kørom Portens låger skal afmonteres, 

Hvornår: søndag den 11. november kl. 10. 

Hvor: Kørom Port i det nordøstlige hjørne af Jægersborg Hegn. Indkørsel fra Frydenlundsvej til Kettebakken 

og til Køromvej 3, 2942 Skodsborg. 

Husk gerne: arbejdshandsker, beskærersaks, ørnenæb og sav. 

Servering: De Røde Portes Venner sørger for, at der er kaffe/te, kage og selvfølgeligrød portvin.  

Til rådighed er redskaber og trailer til bortkørsel af det materiale, vi får ryddet væk langs hegnet. 

 

Med venlig hilsen 

De Røde Portes Venner 

 

Se vedhæftede fotos: 
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Maleri Jens Juul år 1800. Nivågaard Malerisamling 

 

 

 

Udsnit med skovløberhuset i baggrunden med stråtag. 

 

 

Med Porthilsen 

Niels Brühl 

 


