
Rundvisning i Mindelunden 

    

Seniorsektionen inviterer på rundvisning i Mindelunden 

Torsdag den 27. august 2020 kl. 10 ( kom venligst 5 min. før )                                                                                         

Mødested: Rundvisningen starter ved vagtstuen ved hovedindgangen i 

Mindelunden, Tuborgvej 33, 2900 Hellerup 

På rundvisningen som varer ca. 1-1½ time, vil vi høre mere om stedets historie, hvor blandt andre 
flere kendte modstandsfolk er blevet henrettet og begravet. Derudover er der mulighed for at blive 
klogere på nogle af de skæbner, som var med til at præge den danske modstandskamp under 2. 
Verdenskrig. Det er muligt at stille spørgsmål undervejs på rundvisningen.   Mindelunden i 
Ryvangen er en mindelund indviet den 5. maj 1950 som minde om de danske modstandsfolk, der 
faldt under besættelsen 1940-1945. Mindelunden ligger i Ryvangen, og stedet blev under 2. 
verdenskrig i perioden 1943-1945 af de tyske besættelsesstyrker anvendt som henrettelses- og 
begravelsesplads af danske modstandsfolk. I dag kan den besøgende stadigvæk opleve stedet, 
hvor de danske modstandsfolk blev henrettet, begravet og efter besættelsen genbegravet. Man 
kan også se grave, mindesmærker og monumenter for de omkomne modstandsfolk, som aldrig er 
blevet fundet; dem, som omkom i koncentrationslejre og til søs samt de soldater, som mistede livet 
underbesættelsen.                                                                                                                         
Efter rundvisningen spiser vi frokost i Cafe Rotunden, Strandvejen 62A, ca. kl. 12:00, her kan man 
vælge mellem:                                                                                                                            

Hellerup burger Brioche burgerbolle med 200 g Grillstegt bøf, gratineret med cheddarost, bacon, 
spejlæg, sprød salat, tomat, syltet rødløg, agurk, sennep basilikumolie og friske urter. Serveres 
med pommes frites, ketchup og chilimayo, eller                                                                      

Chicken burger  Brioche burgerbolle med grillstegt kyllingebryst, gratineret med cheddarost, 
sprød salat, tomat, syltet rødløg, agurk, friske urter. Serveres med pommes frites, ketchup og 
chilimayo. Der serveres en øl/vand eller rød/hvidvin til.                                                                                                                                                             

Prisen for at deltage er kr. 100,00 for medlemmer af seniorsektionen og kr. 205,00 for ledsager. 

Der er plads til max. 40 personer, så det er først til mølle. 

Tilmelding via e-mail til flemming@kampff.eu (husk personale nr.) angiv hvilken burger du ønsker 

Hellerup burger eller Chicken burger. Hvis du ikke ønsker ost, skal dette angives. 

Husk tilmelding er bindende den 20.8.2020. 

Du er først tilmeldt, når du har modtaget en bekræfte    

 

Jeg glæder mig til at se jer                                                  .                                                                                                        

Flemming Kampff                                                                                                                                    


