
Bemærk: Parkering udenfor afmærkede båse, kan resultere i parkeringsbøde.  

Parkeringsmuligheder 

Arrangører: 

RUDERSDAL MUSEER PLEJECENTER HEGNSGÅRDEN 

Sponsorer: 



Program for Næ[rum] Kulturdag 
Optræden 
15.00: ”Ærteprinsessen” - børneteater for de 3 – 6 årige på sceneområdet 
16.00: Birkerød Harmonikaklub spiller i parken 
16.15: Danseopvisning v. Nærum Fritidsklub på sceneområdet 
16.45: Birkerød Harmonikaklub, spiller i parken 
17.00: Danseopvisning  og workshop med MOVE dansestudie på sceneområdet 
17.30: X Factor deltagere Katinka og Sigrid synger på sceneområdet 
18.30: Rudersdal Big band spiller på gårdspladsen 
 

Biblioteksparken 
I tidsrummet kl. 15.00 - 20.00 kan du opleve forskellige aktiviteter med: 

 Nærum Kirke 

 Skodsborg Skovfitness 

 Hegnsgårdens dobbeltcykler 

 SNIK Gymnastik 

 Kultur og Lektiecaféen 

 Sansemotorik v. Mette Lykke Braad 

 Dansk-Syrisk Kulturforening 

 Nærum Fiskeklub 

 Historisk –Topografisk Selskab for Søllerødegnen 

 Nærum Biblioteks strikkecafé 

 Nærum Tennisklub 

 Børnehaven Tudsen 

 Nærum Privatskole 

 Nærum Badminton Klub 

 Dansk Flygtningehjælp Søllerød 

 Naturskolen 

 Golddiggers 

 Nærum Kroketklub 

 Kunsterne: Mette Harning,  Birgitte Winkel, Ginny Page og Bente Carstensen 

 Scenograf Stine Worm - bogskulpturer 

 Nærum Grundejerforening 
Derudover kan du opleve og prøve: 
16.00 - 18.00: Kamparena med Rollespilsakadamiet 
15.30 - 18.30 Ponyridning 
 

Gårdspladsen 
 Brandvæsenet fremviser en flot brandbil 

 Sommers Automobile Museum viser nogle af deres smukke veteranbiler  

 Nærum Fritidsklubs kreative workshopbod og salg af børnenes egne kreationer 

 Skovbørnehaven Tudsens sanserum 

Program for Næ[rum] Kulturdag 
 

Historisk Arkiv 
15.00 - 16.30: Besøg arkivets læsesal, se arkivalier fra samlingen, lokalhistoriske film m.m. 
16.30 - 17.00: Lokalhistorisk foredrag v. Niels Peter Stilling ”Nærums historie” 
17.00 - 18.00: Besøg arkivets læsesal, se arkivalier fra samlingen, lokalhistoriske film m.m. 
18.00 - 18.30: Lokalhistorisk foredrag v. Niels Peter Stilling ”Alfred Christensen og Nærum-
gård”. 
18.30 - 20.00: Besøg arkivets læsesal, se arkivalier fra samlingen, lokalhistoriske film m.m. 
 

Museet  
"HVAD ER DET?” Rudersdal Museer har samlet en række spændende historiske genstande, 
som de viser frem i deres stand ved Biblioteksalléen 5. Kom og studér genstandene og prøv 
om du kan regne ud, hvad man har brugt dem til. Museet fortæller også om deres udstillin-
ger og andre tilbud, og om museumsarbejdet generelt. 
 

Biblioteket 
 Skattejagt for børn 

 Filmklub og filmquiz v. Martin Angelo 

 ”Gæt en tørresnor”  

 Kreativ bod 

 Gratis bøger 
 

Nærum Ungecenter 
 På aktivitetsoasen kan du deltag i og opleve: Streetart, crossfit, parkour, pana, fod-

bold, skateboard og løbehjul på ramper og pandekager på bål. Alt sammen til musik 
af  Dj Sebastian Bestle og unge musikere der optræder med deres egne musiknumre.  

 Indenfor kan du høre en masse om Ung i Rudersdals tilbud eller blot tage et smut ind 
og se Nærum Ungecenters mange, flotte faciliteter. 

 

Mad og drikke  
Nærum Ungecenter - grillpølser, popcorn, slik og sodavand. 
                        Salget foregår i Nærum Ungecenter og på gårdspladsen. 
Hegnsgårdens Café  - kaffe, the, kakao, kage, sandwich, vafler og øl/vin (efter kl. 17). 
                        Salget foregår i Biblioteksparken.        
 
Der kan betales med kontanter og mobilepay begge steder.                                                        


