Indvielsesfest

Nationalpark
Kongernes
Nordsjælland

Søndag d. 3. juni - 9:30-16:00
Hillerød Kommune

KL. 9.30 - GUIDET MTB-TUR PÅ 32 KM
Sted: Rundkørslen v. Møntportvejen, Frederiksborg Slot
Klub MTB Marathon tilbyder i samarbejde med Hillerød.nu en
guidet MTB tur på den nye 32 km motionsrute i Gribskov .
Deltagerne inddeles i passende hold med forskelligt tempo. Der er
mødetid kl. 9.30 hvor der deles hold. HUSK cykelhjelm.
Tilmeld dig gerne inden dagen, så vi ved, hvor mange guider, der er
brug for.
Skriv navn, antal deltagere og telefonnummer i en mail til
Info@mtbmarathon.dk og skriv: "32 km tur" i emnefeltet.

Kl. 10-13 - GUIDEDE MTB-TURE I GRIBSKOV OG ST. DYREHAVE M.M.
Sted: Frydenborgvej 27, 3400 Hillerød
Tag familien med og prøv en rigtig MTB tur i skoven med en guide.
Der køres med hold på max. 10 personer og turen tager 30
minutter. Kom på din egen MTB eller lån en cykel gratis på dagen
(Husk Billed-ID). Der kan også lånes lette børnecykler.
Hjelm er et 100% krav. Medbring din egen. Børn op til 10 år skal
have en voksen med i skoven og kan godt køre på egne cykler. Der
vil være gratis frugt og saftevand til dem der har været i skoven.
På pladsen ved Sponz MTB vil man kunne:
- Prøve at cykle på en PumpTrack bane.
- Udfordre sig selv og sine venner med alt fra balance til hop.
- Prøve en forhindringsbane hvor børn og voksne kan udfordre sine
- evner på en cykel.
- Få taget fede action billeder, lige til at sætte på Facebook og
Instagram.
Der vil samtidig blive afholdt klubmesterskaber i BunnyHop og
Trackstand.

Kl. 10.00-16.00 - BUESKYDNING - KOM OG PRØV
Sted: Badstueslottet, Slotsparken
Hillerød Bueskyttelaug laver opvisning med skydning på skiver og
3d-dyr. Der skydes primært med langbuer. Det vil være muligt for
interesserede at prøve kræfter med bueskydning under sikre og
kontrollerede forhold.

Kl. 10.00-16.00 - FRIMÆRKER OG POSTKORT FRA KONGERNES
NORDSJÆLLAND
Sted: Torvet
Hillerød philatelistklub viser en særudstilling med frimærker,
julemærker og postkort for at fejre Kongernes Nordsjælland. Kom
og se de helt små detaljer i den store nationalpark.

Kl. 11.00-13.30 - VANDRETUR MED OPGAVER
Sted: Afgang fra Neptunspringvandet, Frederiksborg Slot
Barokhaven og Lille Dyrehave i Hillerød – Kom på vandretur med
Dansk Vandrelaug for store og små i forbindelse med Hillerøds
indvielse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Der vil blive fortalt og være små opgaver undervejs. Turen er for
både medlemmer og ikke medlemmer af Dansk Vandrelaug. Tag
gerne lidt at spise/drikke med. Turen er ca. 5 km og foregår i roligt
tempo.

Kl. 11.00-15.00 - UDSTILLING "KONGERNE I NORDSJÆLLAND"
Sted: Kongestaldene, Frederiksborg Slot
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot præsenterer
en udstilling i Kongestaldene, der sætter fokus på, hvordan
kongerne med slotte og kulturmiljøer har sat deres præg på
Nordsjælland.
Udstillingen der også præsenterer Nationalpark Kongernes
Nordsjælland vil byde på store fotostater af historiske billeder af de
nordsjællandske slotte kombineret med en præsentation af de
konger, der er knyttet til de forskellige slotte, sidstnævnte vil bl.a.
bestå i gipsstatuer og buster.
Gæsterne kan med udgangspunkt i nutiden følge en historiske
vandring gennem udstillingen og opleve, hvordan det
nordsjællandske kulturlandskab blev formet af de danske konger
fra middelalderen og frem.
Museets guider vil optræde i relevante historiske drager og med
mini-omvisninger introducere udstillingens temaer og føre de
besøgende videre til aktiviteter i Slotsparken. Det vil være muligt for
børnene at få flotte plancher med konger, som de kan farvelægge i
børneområdet i Slotsparken.

Kl. 11.00-12.00 - INDVIELSESCEREMONI OG ÅBNINGSTALE
Sted: Springvandsgården, Frederiksborg Slot
Borgmester Kirsten Jensen og nationalparkens formand Carl
Frederik Bruun holder åbningstalen og indvier Nationalpark
Kongernes Nordsjælland ved Hillerøds egen fejring af
nationalparken.
Der vil være musikalsk underholdning v. Hillerød Musikskoles elever
og musicalkompagniet Mastodonterne. Sidstnævnte vil synge
uddrag fra deres kommende jubilæumsforestilling "Askepot".

Kl. 11-13 - UDDELING AF SÆRPJECEN "FIND VEJ I KONGERNES
NORDSJÆLLAND" OG INFO OM ORIENTERINGRUTER
Sted: Springvandsgården, Frederiksborg Slot
I anledningen af indvielsen af nationalparken udgiver FIF Hillerød
Orientering en sær-pjece i serien "Find Vej". Find vej i Danmark er et
sundt og gratis tilbud om en anderledes tur i skoven, parken eller
byen. En slags skattejagt, hvor det med et orienteringskort eller
GPS-koordinater er muligt at finde pæle, der markerer posterne.
Der er ruteforslag i forskellige længder og sværhedsgrader, og du
bestemmer selv tempoet. Det er en sjov måde at lære Hillerød
bedre at kende på og alle kan være med uanset om det er i løb,
gang eller som en sjov tur for hele familien.

Kl. 12.00-12.30 - HESTEVOGNSPARADE OG RYTTERE
Sted: Fra Springvandsgården, ad Slotsgade til Torvet
Dansk Kørelaug og Frederiksborg Avlsforeningen laver en flot og
festlig parade med ryttere og historiske hestevogne fra
Springvandsgården og ned gennem Slotsgade til Torvet.
Vognene vil køre med borgmester Kirsten Jensen, skuespillere fra
Mastodonterne og udklædte prinser og prinsesser fra
Klaverfabrikkens Dramaskole.
Efter paraden overgår hestevognene til kaperkørsel med publikum.

Kl. 12.00-15.00 - KAMPARENA OG BØRNEAKTIVITETER
Sted: Plænen v. Møntportvejen i Slotsparken
Thorbjørn Sølver Lange underviser og underholder børn og voksne.
Kom og prøv kræfter med fægtning og stavkamp i vores
kamparenaer.
Du kan låne kostumer fra Klaverfabrikkens kostumebank, så du kan
opleve, hvordan det er at kæmpe som en ægte ridder i kappe og
slag.
Besøg også vores tegneborde, hvor børnene kan farve flotte
plancher med konge-motiver fra Det Nationalhistoriske Museum.

Kl. 12.00-15.00 - HISTORISK FÆGTEOPVISNING, HOLD ET SVÆRD
Sted: Plænen v. Møntportvejen i Slotsparken
Frederiksborg Historiske Fægteklub laver opvisning i
middelalderens og renæssancens kampkunst. Våben og kamp fra
byens barndom i senmiddelalderen og renæssancen. Prøv at holde
et sværd, få en kort introduktion eller oplev de erfarne kæmpere
sparre og træne.

Kl. 12.30-15.00 - HESTEVOGNSKØRSEL - TAG EN TUR
Sted: Slotsgade og Slotsparken
Kaperkørsel med hestevogne. Prøv en kongelig hestevognstur
gennem Hillerød og se byen fra en anden vinkel.
Der er påstigning på Torvet, på slotsforpladsen v.
Slangerupgade/Slotsgade og ved foden af Rendelæggerbakken.
Betaling kontant eller mobilepay.

Kl. 13.00-14.30 - JAGTHUNDEOPVISNING
Sted: Indelukket v. Badstueslottet
Dansk Retriverklub, Region Nordsjælland laver demonstration af
retrievernes apporteringer på danske herregårdsjagter,
jagthornsblæsere og smagsprøver på vildtpølser fra Gavnø Slot.
Kom og oplev de dygtige jagthunde og se, hvordan det foregår, når
der er jagt på danske herregårde. Der vil være parade med jagthorn
og smagsprøver af vildtpølser fra Gavnø Slot.

Kl. 13.00-13.30 - OPVISNING M. FREDERIKSBORGERHESTE
Sted: Rhodondendronplænen v. Møntportvejen, Fr.borg Slot
Tidligere kusk og bi-løber ved Kongehuset Jørgen Konge fortæller
den spændende historie om Frederiksborgerhesten, der i sin
storhedstid var eftertragtet som kørehest for Europas største
konger.
Frederiksborg Hesteavlsforeningen stiller op med heste og ryttere,
der demonstrerer racens mange flotte farver og kunnen - bl.a.
indenfor klassisk dressur. En flot og spændende opvisning for hele
familien.

Kl. 13.00-15.30 - PÅ CYKEL I KONGENS FODSPOR
Sted: Afgang fra Slotsforpladsen v. Slangerupgade
En guidet cykeltur på 15 km fra Frederiksborg Slot ud til Stjernen i
Gribskov og tilbage ad de lange snorlige parforcejagtveje.
Turen følger den skiltede cykelrute ”Parforce Gribskov 105” og alle
deltagere får udleveret en folder, som beskriver ruten, historien og
selve Parforcejagten. Undervejs vil der blive fortalt om de steder i
kongens skov, hvor det storslåede sceneri udfoldede sig i
enevældens tid, ligesom dyre- og plantelivet undervejs vil blive
forklaret.

Endelig vil der blive budt på smagsprøver fra lokale producenter af
områdets specialiteter; pølser fra Tikøb Røgeri og samt specialøl fra
Nanobryggeriet Gurre Bryghus.
Deltagerne vil også blive budt indenfor i Bassebjerg Blokhus og få
beretningen om hvorledes den 350 m2 store bjælkehytte er blevet
til. Turen bliver en stor oplevelse, alene i kraft af at UNESCO
Verdensarven ”Parforcejagtlandskabet Nordsjælland” nu er indlejret
i Nationalparken.
Deltagelse koster 50,- kr. pr. person og kræver en forhåndstilmelding hos DGI Hillerød.
Bemærk at man selv skal møde op med sin cykel og at der køres
på meget bakkede grusveje. Tempoet vil være moderat, - alene på
grund af terrænet. Forventet varighed ca. 2½ time.

Kl. 13.30 og 14.30 - FORTÆLLERSEJLADS MED DEN LILLE FÆRGE
Sted: Anløbsbroen v. Torvet
Kom med på en fortællersejlads på Slotssøen, hvor
Nordkystfortællerne tager dig med på en rejse i fantasien og
Kongernes Nordsjælland.
Der er afgang kl. 13.30 og 14.30. Sejladsen standser ikke undervejs
ved de sædvanlige anløbsbroer. Turen varer 30 minutter. Billetpris
30 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Billetter sælges fra kl. 12 i det lille
hus til højre for anløbsbroen og ved påstigning. Der tages forbehold
for udsolgte afgange.

Kl. 13.00-15.00 - NATIONALPARKFEJRING PÅ SKOVSKOLEN
Sted: Skovskolen i Nødebo
Kl. 13.00: Borgmester i Hillerød, Kirsten Jensen, åbner
arrangementet og sender heste og ryttere afsted på alridt, mens
jagthornsblæsere spiller. Kl. 13.10: Alridt i Gribskov. Alle med hest er
velkomne. Turen tager ca. 1 time og en master/guide viser vej rundt i
Danmarks ældste og måske smukkeste skov.
Kl. 13.15 – 15.00: Hestevognsture under trækronerne. Vognene kører
fra Skovskolen til Stjernen i Gribskov, hvor der er fortælling om
Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, der er UNESCO verdensarv,
og en del af den nye nationalpark. Vognene kører hele tiden, så
bare mød op og hop ombord!
I tidsrummet kl. 13.15 – 15.00 vil der være en række aktiviteter på det
store, grønne område, Sletten, på Skovskolen:
- Historiske lege og aktiviteter, v. Natur- og
Kulturformidlerstuderende fra Skovskolen.
- Ponytræk, v. Rideskolen C&C
- Smagsprøver af egnsretten kulsviergryde, tilberedt over bål med
lokale råvarer, v. Restaurant Krydderiet
- Information om de mange muligheder for at ride i Gribskov, v.
Rideklubben Dagfari
- Hør om den nye nationalpark og de mange muligheder, v.
Naturstyrelsen Nordsjælland
Kl. 15.00: Arrangementet på skovskolen slutter – tak for i dag!
Ps. Tag evt. en kurv - med kaffe, kage, mv. - og et tæppe med. Der er
god plads til en lille picnic på Sletten.
Arrangører: Rideklubben Dagfari, Sportsrideklubben, Restaruant
Krydderiet, Naturstyrelsen Nordsjælland, Skovskolen og Museum
Nordsjælland.

Kl. 13.00-15.00 - FOTOKONKURRENCE I ALSØNDERUP
Sted: Kulsviergården, Alsønderup
Fotokonkurrence for hele familien i Alsønderup - kom og vær med!
Den 3. juni afholdes familiekonkurrence i samarbejde med
lokalhistorisk forening. Foreningen er i besiddelse af en del gamle
fotografier af gårdene i Alsønderup. Endnu i dag findes der en del af
disse gårde i landsbyen, hvilket er usædvanligt for Nordsjælland.
Opgaven til de familier, som deltager er, at genfinde de samme
steder som ses på de udstillede fotos og tage et billede af samme
sted i det omfang, at det er muligt. Billederne vil derefter blive
fremvist digitalt på Kulsviergården i forbindelse med afholdes af
arrangementet (ejerne orienteres på forhånd).
Der serveres vand, pølser og brød på Kulsviergården.

Kl. 15.15-15.45 -AFSLUTNING PÅ SLOTSSØ BYFEST 2018 - KOM OG
VÆR MED PÅ ET KÆMPE "FAMILIEFOTO"
Sted: Jægerbakken v. Batzkes Bakke i Slotsparken
Som afslutning på byfesten og som en sidste markering af
indvielsen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland tages et
familiefoto af alle prinser, prinsesser, konger og dronninger i
Nordsjælland. Alle interesserede inviteres til at møde op på
Jægerbakken i Slotsparken kl. 15.15. Kom gerne udklædt og med
krone. Senest 15.30 tages et foto med drone. Der vil være
afsluttende fællessang.

kl. 19.00 - RUNDVISNING I DANSK FARMACIHISTORISK SAMLING
Sted: Pharmakon, Milnersvej 42.
Få en levende demonstration af det gamle apotekshåndværk fra
det første pillebræt til tabletmaskinen. Alt udstyr virker og det
historiske tabletlaboratorium er det eneste af sin slags i verden.
På dit besøg kan du også opleve mystiske lægemidler fra tidligere
tider og se både egyptisk mumie og medicinske igler.

