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Tirsdag den 30. maj 2017              
 

     

     

Det er ganske sikkert Nærumvænge Port er på plads igen. Porten blev sat 

på plads onsdag den 25. august 2017 kl.14.30. Vel forberedt blev porten 

med en stor kran sat på plads og samlet. Alle dele smuttede på plads med 

forsigtige manøvre. Bolte og dyvler smurt ind i brun sæbe gled på plads 

med et par hammerslag. 

Det blev den store glædelige oplevelse, vi har ventet på. Tillykke 

  

Midterlågen og enebærhegn ”Dyrehavehegnet” er etableret i dag. Tirsdag den 30. maj 2017 

Søndag den 11. juni 2017 klokken 11. Indvielse 
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Søndag den 11. juni kl. 11.00: Indvielsen begynder. - Porten står lukket. Der gives et kort jagtsignal. Der at markere nu sker der noget. - Ghita Nørby og foreningens 

formand ankommer i hestevogn fra vejsiden. - Jagthorn blæser ”vær hilset”. - Velkomst og tale ved foreningens formand - Fælles sang: De Røde Portes sang - Ghita Nørby klipper 
guldsnoren til den nye Nærumvænge Port - Foreningens formand overdrager gavebrev til skoven - Udfærdigelse af ”port-dokument” hvor alle deltagere er velkomne til at skrive 
sig ind i historien evt. med en lille hilsen. - Afslutningsvis inviteres alle med igennem porten, der udskænkes portvin – Jagthornene blæser signalet ”på gensyn" og alle er velkomne 
til at hygge sig i området ved den nye Nærumvænge Port.  

Søndag den 11. juni kl. 11.00: Indvielsen begynder 
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Med Porthilsen 

Niels Brühl 
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