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Julearrangement 2016 

 

Lørdag den 26. november 2016 kl. 10.45 

 
 

 
 

Rundvisning på Frederiksborg Slot 

Frederiksborg Slot ligger smukt på tre små holme i slotssøen i Hillerød. Inden for slottets mure venter store kulturelle oplevelser 
for hele familien, mens de naturskønne omgivelser indbyder til fredfyldte havevandringer og sejlture. 
  
Frederiksborg Slot blev bygget af Christian 4. i 1600-tallets første årtier og er Nordens største renæssanceanlæg. Det nye 
byggeri skulle fremhæve og styrke Christian 4.s position som en magtfuld europæisk monark. Derfor er slottet rigt udsmykket 
med symbolske og dekorative elementer som det imponerende Neptunspringvand og Kongefløjens marmorgalleri. 
  
Siden 1878 har Frederiksborg Slot rummet Det Nationalhistoriske Museum, der fortæller 500 års danmarkshistorie gennem sin 
samling af portrætter, historiemalerier, møbler og kunstindustri. Museet blev etableret af Carlsbergs grundlægger, brygger J.C. 
Jacobsen, og har siden været en selvstændig afdeling af Carlsbergfondet.  
 
Frederiksborg Slot er opført på tre øer eller holme. På den største ligger hovedslottets anlæg, der består af tre fløje prydet med 
majestætiske tårne og spir. Bygningerne, der er i tre etager, er bygget af røde mursten med grå sandstensbånd. Taget er 
belagt med kobber. 
 
Slottets fløje er navngivet efter deres funktion. Midterfløjen hedder Kongefløjen, fordi den oprindeligt husede kongen og 
dronningen. Den ene sidefløj kaldes Prinsessefløjen, mens den anden hedder Kirkefløjen og rummer slotskirken og riddersalen. 
 
De to øvrige holme er bebygget med stalde og administrationsbygninger. I dag findes museets administration og 
konservatorværksteder i disse bygninger. 
 
Da man byggede det nye slot sammen med resterne af den gamle herregård, måtte man anlægge en flot svunget bro mellem 
to af holmene for at forbinde de forskellige dele. Denne bro kaldes S-broen 
 
  

 
 

http://www.carlsbergfondet.dk/
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Vi mødes ved indgangen kl. 10.45 

 
Det Nationalhistoriske Museum 

Frederiksborg Slot 

3400 Hillerød 

 

Rundvisningen varer ca. 1 time  

På www.dnm.dk kan du finde transport vejledning. 

 

 

Frokost på restaurant Ellegaarden i Hillerød 

 
 

Julebuffet kl. 13:00 

Ellegaardsvej 10-12 

3400  Hillerød 

 

Transport 

Hvis du tager de offentlige transpormidler så kontakt Linda Fischer  

vedr. kørsel til/fra slottet/kroen. 

 

Tilmeld dig senest fredag den 28. oktober 2016 til linda.fischer@dhl.com tlf. 25121099 

 

Pris pr. medlem: Gratis 

Pris pr. ledsager: Kr. 250,00  Reg.nr. 6735 Konto nr. 1064422 

    HUSK NAVN 

Transport Aalborg/Nordenfjords :    Tilskud pr. medlem  Kr. 600,00 

Transport øvrige Jylland/Fyn :  Tilskud pr. medlem  Kr. 400,00 

 

  

Med venligs hilsen 

Bestyrelsen 

Hedorfs Seniorforening 

http://www.dnm.dk/
mailto:linda.fischer@dhl.com
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Frokost menu 

 

2 slags sild (karry og hvide) med løg og kapers 

Pandestegte rødspættefiletter med hjemmerørt remoulade 

Tarteletter med kylling og asparges 

Lun leverpostej med champignon og bacon 

Pandestegt flæsk med løg og æbler 

Andebryst med rødkål 

Osteanretning med druer 

Ris a la mande med kirsebærsauce 

Hjemmebagt lyst og mørkt brød 

 

Inkl. 2 genstande pr. person 

 

 

 

 

 

 

 

Husk også at sætte X i kalenderen følgende dage i 2017 

 

27. januar 2017 kl. 10.00 

Rundvisning  

Den Danske Frimurerorden 

 

20. Maj 2017 

Generalforsamling og sommerarrangement 

 

16. september 2017 

Weekendtur 15 – 17 september 2017 

Efterårsarrangement  

 

25. november 2017 

Julearrangement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


