
Start ved Hørsholm Egns Museum på hjørnet af Folehavevej og Sdr. Jagtvej – med udsigt til
Hørsholm kirke. Svaret hænger i vinduet.

Gå ned til Ridebanen ad Folehavevej, fortsæt videre til Gl. Hovedgade og find svaret ved møllen. 

Næste stop er Ø-butikken. Gå tilbage ned til Gl. Hovedgade, kryds Rungstedvej og gå hen til det
gamle røde Rådhus, hvor gågaden starter. Gå ned af gågaden. Det er sjovt at gå på opdagelse i de
mange ’gyder’ fra gågaden til parkeringspladserne. De er alle meget forskellige. Ø-butikken ligger
på venstre hånd, og svaret hænger i vinduet.

Næste stop er Bog & Ide. Fortsæt ned ad gågaden og ved ’Apotekertorvet’ ligger Bog & Ide på
højre side. 

Næste stop er Trommen. Svaret kan du finde svaret ved indgangen til Trommen. 

Næste stop er Midtpunkt, hvor I finder svaret ved at kigge jer omkring, eller finde vores post. Der
er masser af bænke i Midtpunkt, hvor I kan holde en pause, hvis det er koldt udenfor. 

Næste stop i Midtpunkt er Kringlebageren, som ligger i hjørnet på Store Torv. 

Sidste stop på denne gåtur er Kongevejscentret. Turen derhen er lidt lang, men I kan tælle alle de
røde biler, bilmærker eller synge, mens I går. Svaret hænger hos MENY Dalgaard.

QUIZ, GÅTUR,

FAMILIETID OG

PRÆMIER

HØRSHOLM-RUTEN, SPØRGSMÅL 1-8

TIPS TIL RUTEN

Ø-butikken har økologisk, vegansk og glutenfri slik, chokolade og kiks mv. 

Hvis I bliver kaffetørstige, så er der to-go kaffe hos blandt andet, Del Lago Pizza i

Dronninghus, Rungstedvej, eller Kringlebageren i Hørsholm Midtpunkt. 

I kommer forbi byens fire bagere på denne rute. Vælg jeres favorit eller prøv en ny.

Bagerne bugner af farvestrålende fastelavnsboller.

Der er offentlige toiletter i Midtpunkt. Meny Dalgaard har også kundetoilet.
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Turen starter på Rungsted havn. Første stop er på midtermolen ( der
hvor bådene står på land ) og helt ud på spidsen. Hvis I er i tvivl kan I
læse svaret på vores post. 

Nu skaI I tilbage og finde fiskehandleren på havnen. I skal hen til Kajens
Fisk & Vildt. 

RUNGSTED-RUTEN, SPØRGSMÅL 9-13

TIPS TIL RUTEN

Køb en fiskefrikadelle og spis den på kajen hos Kajens fisk og Vildt. 

Sticks’n’sushi har god to-go kaffe 

Rungstedgaard holder ferielukket, men prøv deres havetrampoliner. Der er også én i

deres have på bagsiden. 

Lagkagehuset på Bytorvet har to-go kaffe og masser af lækkerier til eftermiddags-

eller aftenhygge. 

Besøg Rungsted station og se den gamle stationsbygning. Stationsstuen laver to-go

kaffe og har ofte hjemmelavede romkugler. I kan også udvide turen med besøg på

Stationsområdet - find artiklen på vores hjemmeside.

Der er offentlige toiletter på havnen, i sidebygningen ved Karen Blixen Museet og hos

Meny på Bytorvet.

Næste stop er Karen Blixen Museum. Gå langs promenaden tilbage mod land og se på de store
motorbåde, som ligger ved kajen. Hvis I følger vejen hen mod stranden til venstre, vil der komme
en åbning i hegnet, hvor I kan komme ud på Strandvejen. Her krydser I vejen og går op til Karen
Blixen Museum. Svaret hænger i et vindue mod gårdspladsen. 

Næste stop er hos naboen, Rungstedgaard hotel. I kommer nemmest derover via den lille
parkeringsplads. Svaret hænger i døren ved receptionen.  

Næste stop er Rungsted Bytorv. Den mest charmerende vej er at gå igennem Karen Blixens have
og fuglereservatet. I kommer forbi Karen Blixens grav, og stien fortsætter ud på Rungstedvej,
som I fortsætter opad. I passerer en hestefold, hvor der ofte går heste. My Little Luxury ligger på
Rungstedvej ved siden af optikeren, og der finder I svaret.

Print quizzen ( side 3 og 4 i denne pdf ), skriv jeres svar og udfyld med navn og alder. Tag et/to
fotos af besvarelsen. Læg fotoet op i konkurrence-tråden på facebooksiden 'Hørsholm &
Rungsted'. Alle 13 spørgsmål skal besvares. 

Har du ikke adgang til en printer, skriver I bare navn, alder samt svarene på et stykke papir og
tager et billede af det. Læg fotoet op i konkurrence-tråden på facebooksiden 'Hørsholm &
Rungsted'.

Vi trækker lod mellem alle deltagere i uge 8, 2021. Vinderne offentliggøres på facebooksiden,
samt får direkte besked. 

SÅDAN DELTAGER DU
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1. HØRSHOLM EGNS MUSEUM

En gang lå der et stort flot slot, der hvor Hørsholm kirke i dag ligger. Flere
konger og dronninger har boet der, bl.a. Christian den 4. Slottet blev revet
ned i 1810-12, hvad hed slottet?

2. HØRSHOLM MØLLE

Hørsholm mølle står flot med sine møllevinger og er et af Hørsholms fine vartegn. Inde i møllen er
der en stor udstilling af

3. GÅGADEN // Ø-BUTIKKEN

Engang kørte der biler, cykler og lastbiler mv. igennem gågaden, og folk gik på fortove. Hvilket år
blev gaden lavet om til en gågade?

4. GÅGADEN // BOG & IDE

I vinduet hos Bog & ide står der et hus bygget af Lego. Hvilken farve har huset?

5. TROMMEN

Tidligere lå Hørsholm Klædefabrik her, og der blev fremstillet stof i årene 1842-1975. Hvilket år
blev Trommen bygget?

1 Hørsholm slot 

Flintøkser1 NationaldragterHåndværktøj

1. januar 19731 14. januar 19721. juli 1969

Blå1 RødGul

19871 19801977

6. HØRSHOLM MIDTPUNKT

Hvilke butikker har åbent i Hørsholm Midtpunkt?

Alle butikker1 Nogen butikkerIngen butikker

7. KRINGLEBAGEREN

Hvad tid møder bagermester Michael Carlsen på arbejde for at forberede dej til morgenbrød?

Kl. 2 om natten1 Kl. 8 om morgenenKl. 6 om morgenen

8. KONGEVEJSCENTRET

Det mest kendte supermarked i byen er Meny Dalgaard, som blev grundlagt af købmand Dalgaard.
Han åbnede sin første købmandsbutik allerede i 1962, og den var 80 kvm stor. Hvad hed
købmanden til fornavn?

Lasse1 LarsKristen

HØRSHOLM RUTEN

NAVN & ALDER
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9. RUNGSTED HAVN

På havnen ligger der et stort gammelt skibsanker. Hvor ligger det?

10. RUNGSTED HAVN // KAJENS FISK & VILDT

Om sommeren kan du fange krabber og lave krabberæs på havnen. Når du er inde i
fiskeforretningen, hvad får alle børn så?

11. KAREN BLIXEN MUSEUM RUNGSTEDLUND

Karen Blixen er en verdensberømt forfatterinde, som er født i Rungsted og boede her det meste
af sit liv. I 17 år boede hun dog i Afrika, hvor hun havde en farm. Hvilken slags farm var det?

12. RUNGSTEDGAARD HOTEL

Hvilken populær børneudsendelse blev i årene 1986-1998 optaget i skoven bag Rungstedgaard.

13. RUNGSTED BYTORV

Børnetøjsbutikken My Little Luxury sælger brugt børnetøj. Hvor mange biler er der i vinduet?

1 v/ havnekontoret

En flad med remoulade1 Et torskeøjeEn slikkepind

Kaffefarm1 LøvefarmSlangefarm

Anna & Lotte1 Kaj & AndreaBamse & Kylling

10 biler1 4 biler2 biler

RUNGSTED RUTEN

NAVN & ALDER


