
Kulturgruppen af 2011 

kulturklb.dk 

Inviterer nu til en interessant rundvisning på Øregaard Museum 
Ørehøj Allé 2, 2900 Hellerup 

 

Onsdag 31. maj 2017 kl. 12.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vi får denne gang mulighed for at opleve Øregaardsparken, officielt Øregaard Park, og 

en bygning opført i 1806 efter tegning af den franske arkitekt Joseph-Jacques Ramée. I 

parken er der flere skulpturer fra parkens indvielse for offentligheden i 1918. 

Bygherren er den københavnske storkøbmand Johannes Søbøtker, fjerde generation i en 

slægt af plantageejere og embedsmænd i Dansk Vestindien. Han og hans familie ønskede 

et landsted uden for Københavns volde. Gården var sommerbolig for flere forskellige 

slægter i mere end 100 år. I 1917 blev bygningerne og parken købt af Gentofte kommune. Fra og med 1921 har der 

været museum i bygningen. 

Museet rummer mere end 3000 værker fordelt på dansk maleri og grafik fra 1750-1950, samt møbler, sølv og 

porcelæn fra tiden omkring 1800. 

Der er i øjeblikket en udstilling, der drejer sig om Dansk Vestindien, hvor der indgår et mindre antal værker fra 

kolonitiden. Udstillingen omhandler salget, demokrati, etik og rettigheder, debat om slaveri til en nutid om borger- og 

menneskerettigheder. 

En interessant udstilling, som ser tingene fra en anden vinkel. 

 

Rundvisningen varer ca. 50 minutter, hvor der også vil være tid til at stille spørgsmål. 

 

Kl. 11.50 mødes vi ved indgangen til Øregaard Museum. 

Kl. ca. 13.00  spiser vi frokost i museets Café. 

Kl. ca. 14.30 slutter vi arrangementet, evt. med en tur i parken (vi gør hvad vi kan for at få godt vejr) 

 

Pris for hele arrangementet kr. 295,00 
 

Tilmeldingen kan ske på vores hjemmeside kulturklb.dk eller til kirstenkann@hotmail.com    

HUSK som altid ”først til mølle” princippet  

Der er max. 25 pladser – Tilmelding senest 21. maj 2017 
 

Når du har fået besked om, at der er plads, beder vi dig indsætte deltagerbeløbet kr. 295,00  

på bankkonto reg.nr. 4356 kontonr. 4779671216  -  eller på mobilpay 2028 6780  

Husk at skrive NAVN på indbetalingen. 
 

På gensyn til en hyggelig eftermiddag og fælles kulturel oplevelse 

 

Transport: S-tog og Øresundstog til Hellerup Station med 10-15 min. gang til museet. Linie 1A standser på Strandvejen med 5 min. gang til 

museet gennem parken. 

Alternativ: Parkering er tilladt på villavejene bag museet.  Vi beder museets gæster om at vise hensyn til områdets beboere. 

 

NB !!! Såfremt du bliver forsinket eller må afmelde i sidste øjeblik, ring da venligst på et af de nævnte mobilnumre.  

 

   Lillian Ellebæk Ryelund                Kirsten Kann                      Britt Olsen 
     Mobil: 4015 3515                   kirstenkann@hotmail.com   Mobil: 2028 6780               Mobil: 6130 5401 
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