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Fredag den 1. september 2017    

Rudersdal Frivilligprisen 20017  

Læs mere om Frivilligprisen og indstil kandidater inden den 7. september 2017 

https://www.rudersdal.dk/indhold/frivilligprisen-2017 

Bestyrelsen indstiller Henrik til Frivilligprisen 2017 

Henrik Ehrenreich var initiativtager til stiftelsen af De Røde Portes          

venner på generalforsamlingen den 13. april 2016. 

 Foreningens formål er: At bevare, reetablere og vedligeholde De Røde Porte ved 

Jægersborg Hegn. I Rudersdal Kommune. Foreningens formål blev defineret efter 

at Naturstyrelsen var begyndt at rive de Røde Porte ned, en beslutning der var 

højst overraskende og som mødte stor folkelig modstand. 

 

Gruppen startede som en klassisk lokal protestgruppe, der tog udgangspunkt i, at vi var meget imod 

Naturstyrelsens beslutning om at fjerne De Røde Porte i Jægersborg Hegn.  

Vi gik i positiv dialog med Naturstyrelsen, Rudersdal Kommune og Museet og fik de vigtige formelle 

forudsætninger på plads. Ved hjælp af mange frivillige kræfter, medlemsbidrag og fondsmidler lykkedes det os 

at blive i stand til rent faktisk at genopføre etableringen af en ny Nærumvænge Port indviet den 11. juni 2017.  

 

 

Nærumvængeport den 31. august 2017 

Der er stor glæde fra venner af porten. Den endelige overdragelse til Naturstyrelsen sker snarest 

Ved næste bestyrelsesmøde den 14. oktober 2017 nedsætter bestyrelsen ”Portautograferne” 
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Fantastiske foreninger. 

Præmien på kr. 100.000 gives af Bygge- og Anlægsfonden. Det er alene antallet af SMS’er, der er afgørende. 

Kom Ind i kampen alle mand! 

        

mail@derodeporte.dk 

 

 

 Billeder: Foreningens første genopførte Røde Port i Jægersborg Hegn ved 

Wesselsminde af frivillige for private midler – indviet af skuespiller Ghita Nørby d. 11. 

juni 2017. 

 

HJÆLP OS med vinde Årets Fantastiske Forenings pris på 100.000 kroner! 

- Så vi kan genopbygge og vedligeholde de Røde Porte i Jægersborg Hegn 

og Dyrehaven. 

Send en SMS til:  1277 

Skriv:  FA 3 

Sidste dag søndag den 24. september 2017 

 
TUSIND TAK FOR DIN STØTTE! 

Med venlig hilsen 

DE RØDE PORTES VENNER 

 
PS – Du er også meget velkommen til at blive medlem i vores forening! 
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Bøllemosen – gangbro og bålhytter. 

                    

Det er en stor succes med broen over hængesækken. Hver gang vi kommer forbi er der gæster, og 

specielt har det været til stor glæde for gangbesværede og kørestolsbrugere. Omrking bålhytterne er 

der også livlig aktivitet. En familie fra Skyttedal overnattede i små telte med og den mindste var 2 år. 

Terassen er et meget smukt sted. Der må ikke tændes bål i hytterne. Små figurer har fundet plads på 

hylden under taget. 

”Naturpakken”, som blev vedtaget i maj 2016 indeholdt mulighed for at De Røde Porte var med i 

bevillingen. Usikkerhed og kommunikationsbrister gjorde, at foreningen fortsatte arbejdet. Nu 

konstateres det, at naturpakken skulle ”hvile i sig selv” med 350 milioner. Ny bro og bålhytter er betalt 

af den store træfældning i Jægersborg Hegn, og de kommende i Trørød Hegn. (set på skilt 31/8 2017) 

Forenigens fremtid. 

Efter opførelsen af Nærumvængeport er der udarbejdet projekter for de øvrige porte og låger omkring 

Jægersborg Hegn. Det er et kompendium på ca 30 sider, som lægges frem til behandling med 

Naturstyrrelsen i løbet af efteråret. Foreningen har sikret de økonomiske midler. Når forhandlingerne 

afsluttes, ser vi frem til, at gå videre og herunder inddrage frivillige i arbejdsprocessen. 

Det udførte arbejde til første port har været ”grundforskning”, og arbejdsgrjuppen har været erfarne 

medarbejdere. Fremover er det hensigten, at inddrage foreningens medlemmer i det praktiske arbejde. 

Portløb den 1. oktober 2017 kl 10 fra Concordiavej 18. 

Arrangementet fra foråret gentages den 1. oktober.  

Andre arrangementer 

Bestyrelsen arbejder med forslag til et besøg i St. Dyrehave ved ”Stjernen” med fortæller om 

Parforcejagten. Endvidere forslag til informationsture i Jægersborg Hegn med følgende emner. 

Dyrehavehegnet, Von Langens sten fra 1764. Der er fire stk der kan besøges. Tre ”Skålsten” fra 

broncealderen,eftersyn af broncealderhøje, Bøllemosen med boringer i mosen i 1994, Lærketræerne 

ved Rundforbi, egetømmer til vikingeskibe og meget mere!! 

Historie 

Der er mange løse ender vedrørende livet i Jægersborg Hegn gennem tiderne. Der er igangværende 

undersøgelser om beboerne i skovløber- og skovfogedboliger.  
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Her er en af opgaverne. Hvad er det for en en port.? Hvem har boet i huset uden for hegnet? Hvem har 

boet i det hus der engagn lå til venstre bag bøgehækken? Hvorfor har maleren Lauritz Harz malet dette 

maleri, og hvor kommer det fra? 

 

 

 

Fortsæt… 
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Læserbreve. 

Tak for de gode hilsner, der er sendt efter udsendelserne af Portnyt. Herved beder jeg om bidrag til 

vores informationer. Erfaringen siger mig, at det kan være svært. Opfordringen skal imidlertid 

præsenteres, og jeg ser frem til at der kommer nogle ”pip” fra læsere, der har lyst til at ”trykke på 

besvar” 

Jeg henviser til den helt dug friske WWW.histtop.dk 

Udstilling Mothsgården . Rudersdal Museer:  http://museer.rudersdal.dk/FrontEnd.aspx?id=104729 

Kontingentindbetalinger: 

Indbetalinger fra medlemmer på kontoudtog fra banken ser man neden for. Det kræver efterfølgende 

yderligere undersøgelser for finde ud af afsenderen. Det må ske på en anden måde. Medlemmer skal indtaste 

navn ved overførslen. Er der nogen der har kendskab til hvordan, det kan ændres med hjælp fra banken eller 

en anden form? 

Klip fra bankkonto 

10.06.2017 MP 100E010725849184PH Business 

10.06.2017 MP 170610224755707251 Business 

11.06.2017 MP 170611103830182874 Business 

Der er mange medlemmer, som kan sættetekst på så registreringen overføres til bogføringen. Der er for 2017 

indbetalt af 190 medlemmer, og kassereren har ”decifreret” alle indbetalinger. 

Udsendelse af Portnyt. Til udsendelsen er der mailadresser på på særskilt emailkonto: 

Portnyt2850@gmail.com. Denne adresseliste opdateres efter tilgang gennem kassereren. For nærværende er 

der ud af 190 betalende medlemmer 178 emailadresser. Foreningen anvender kun elektronisk forsendelse.  

Adresselisten er opdateret 1. september 2017.  

Det er et betydeligt arbejde at vedlige holde medlemskartotek på flere mailkonti. Det er en nødvendighed. 

Ændringer til mailkonti og andre personlige ændringer meddeles til mail@deroedeporte.dk. 

Med Porthilsen 

Niels Brühl 

61 70 42 06 Alfred Christensensvej 37 2850 Nærum. 
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