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Eremitage Slottet

Bestyrelse

Medlemsarrangement
onsdag 7. september kl. 17.30
Mødested Eremitage Slottet
Jægersborg Dyrehave

Formand Jesper Holm,
Hundesøvej 6 B,
2820 Gentofte, 39 63 43 08
Kasserer Niels Købke,
Ermelundsvænget 5, 2920
Charlottenlund
bjgf@kobke.dk
John Zangenberg
Jørgen Tarris
Rune Serigstad
Jeanett Grau Engstrøm
Hanne Hammer
Bankkonto: 2216 8977577668
Tilmelding til arrangementer på:
graustrom@gmail.com
Foreningens hjemmeside:
www.bernstorff-jaegersborg.dk

Eremitage Slottet er en elsket Rokoko perle, som på samme tid er kendt af alle og samtidig stadig er
mærkelig tillukket og hemmelighedsfuldt. Efter en omfattende restaurering har det de sidste par år været
muligt at få omvisning i slottet i begrænset omfang.
Nu har vi imidlertid fået arrangeret en eksklusiv rundvisning for vore medlemmer. Der er kun 40 pladser til
rådighed, og vi vil blive delt i to grupper, da der ikke må være mere end 20 i slottet ad gangen. Mens det
ene hold er inde, nyder det andet udsigten til Sundet og Skoven med et glas bobler.
Efter rundvisningen skal vi kl. 19.00 spise i
klubhuset hos Københavns Golfklub. Her får
vi dagens ret og et glas vin.

Det Praktiske
Om onsdagen må man køre fra Hjortekær porten
op til slottet. Når man skal til golfklubben er det
lettest at gå fra Springforbi, hvor man også kan
parkere gratis. Man kan altså vælge at køre til
slottet og derefter til Springforbi eller til Springforbi
med det samme og gå til slottet og derefter til
klubben. Endelig kan turen jo også gøres på
cykel.
Tilmelding på graustrom@gmail.com og
indbetaling til bankkontoen senest 1. september.
Deltagerpris 200,- kr.

KGK er ikke alene Danmarks ældste, men
også Skandinaviens ældste golfklub stiftet i
1898. De første par år spillede man på
Lammefælleden, der lå tæt på Vibenshus
runddel i København. Spillerne gravede selv
hullerne om morgenen og dækkede dem til
igen om aftenen. Men hurtigt fik klubben
mulighed for at leje et område sydvest for
Eremitageslottet, hvor der i 1899 blev anlagt 9
huller, vis a vis den daværende galopbane. I
1928 blev den nuværende 18 hullers bane
indviet og trods banearbejdet i 2009 har 16 af
hullerne har stadig stort set samme forløb som
dengang.

