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Ærværdige Grande. 
 

Du inviteres hermed på sensommertur til Rudolf Tegners Museum 
Søndag d. 27. august 2017 

 

 
 

Inden museumsbesøget mødes vi til en bid brød på Fyrkroen ved Nakkehoved Fyr, 
Fyrvejen 29, 3250 Gilleleje, hvor der er en fantastisk udsigt til Kattegat og Kullen.  

Vi har bestilt frokostbuffet med 10 rettet, så der skulle være noget for enhver smag. 
 

Herefter går turen til Rudolf Tegners Museum, hvor vi har bestilt en guidet 
rundvisning kl. 14.30. Læs mere om museet på næste side. 

 

 
 

Dagens program: 
Frokost på Fyrkroen kl. 12.00 – kom gerne lidt før 

Rundvisning på Rudolf Tegner Museum kl. 14.30 – ca. 15.30 
Herefter kan du se det skønne ’Rusland’ på egen hånd. 

 
Hele arrangementet inkl. frokost, entré og rundvisning - ekskl. drikkevarer- kan vi 

tilbyde til en sædvanlig skarp pris på kr. 295,- pr. person. 
 

Du tilmelder dig ved at indbetale senest d. 15. august på konto  
Jyske Bank Taastrup 5021 1520445 

 
Alt i Ære 
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Lidt om turen og Rudolf Tegners Museum. 
 
 

Vi mødes som sagt inden museumsbesøget på Fyrkroen ved Nakkehoved Fyr. 
Kommer du i god tid, kan der måske blive tid til en vandretur i området, herunder en 

tur ned til stranden. 
 

Efter frokosten på Fyrkroen kører vi i samlet flok mod Rudolf Tegner Museet. 
 
 

På Museet skal vi høre om, hvem Rudolf Tegner var,  
om hans kunst og om museets tilblivelse.  

 
Rudolf Tegner mødte megen kritik og blandt hans samtidige, følte mange sig 

provokerede af skulpturernes størrelse og voldsomhed. 
 

I 1938 byggede Rudolf Tegner for egne midler museet i det smukke Nordsjællandske 
lyngklædte område kaldet Rusland.  

 
Efter rundvisningen vil der være adgang til at bese parken og de mange statuer og 

skulpturer i parken. 
 

I bakkerne er der opbygget en fantastisk statuepark  
produceret i perioden 1898 til 1942. 

 
Rudolf tegner levede fra 1873 til 1950.  

 
 

Adressen på museet er: 
 

Rudolf Tegners Museum 
Museumsvej 19 

3120 Dronningmølle 


