
 
 

 

Pressemeddelelse: 
 Den 30. maj 2016 

Fem forslag til en Forrygende Fars dag -  
lige midt i Københavns forhave 
 
På søndag d. 5. juni er det Fars dag...og Grundlovsdag. 
Hvis din far alligevel ikke gider gå med slips og har hele skuffen fuld af sokker, så forkæl ham 
med en oplevelse i det grønne i godt selskab med hele familien! Han vil elske dig for det! 
 
Her kommer fem  forslag til en forrygende Fars dag lige midt i Københavns forhave. 
 

1) Tilbagelænet Søndags Søbrunch uden opvask 
Far fortjener at komme ud af køkkenet på Fars dag søndag d. 5. juni 
Han vil elske at smide forklædet og  blive forkælet sammen med hele familien over en Søndags 
Søbrunch med lækkerier fra lokale madildjsæle serveret ved bredden af den smukke Furesø. 
 
Hop på cyklen og tag ”picnicruten” og husk badetøj! 
P.S. Måske kan du lokke ham med på en Geocach skattejagt, ud på Beach Volleybanen i 
strandkanten eller med i årets Badedyrsrace? 
 
Søndagsbrunch ved Furesøbad d. 5/6 kl. 09.30, 11.00 eller 12.30. Bookes senest d. 2/6 på 
picnicfestival.dk/soebrunch 
 

2) Drengerøvs Picnic i Hangar 46 
På Fars dag åbner Nationalmuseet for allerførste gang porten til det historiske depot i Hangar 46 
på Flyvestation Værløse. 
 
Det giver mulighed for et unikt kig ind i Nationalmuseets militære skatkammer og at komme helt 
tæt på Leopardkampvogne, pansrede mandskabsvogne, dysekanoner, jeeps og Nimbus 
motorcykler. 
 
I Hangar 46 er genstandene opsat i 5 grupperinger. 
1) Køretøjer og skyts fra Den Kolde Krig 1945-1991 
2) De fjerne krige 1991 -  
3) Galionsfigurer og søartilleri fra 1800 og 1900 tallet 
4) Luftværn fra Den Kolde Krig 1945-1991 
5) Fæstningsartilleri fra 1800 og 1900 tallet 
 
I dagens anledning er der besøg af den historiske Leopard kampvogn 62.447. 
Efter Den Kolde Krig blev Leopard kampvogne bl.a. brugt i den danske fredsbevarende indsats i det 
tidligere Jugoslavien. Kampvogn 62.447 deltog her i 1994 i ”Operation Bøllebank”, hvor danske FN-



 
 

 

styrker blev overfaldet, og udkæmpede en kortvarig men hård kamp, der gav internationalt 
genlyd. Det var første gang, danske soldater var i egentlig kamp siden besættelsen, og kampvogn 
62.447 skød kampens første skud. 
 
Lad far komme ind i kampen og giv den gas med øl, pølser og sodavand! 
 
Hangar 46 på Flyvestation Værløse - åbent søndag d. 5/6 kl. 12-16.  
 

3) Jordbær som da far var barn 
Vejrudsigten peger på sommer, sol og jordbær. Tag din far med på en nostalgisk picnic i 
jordbærmarken. Hent kurven med friske jordbær, thermokande med kaffe, jordbærkager og 
bærjuice i gårdbutikken og nyd den lige midt i jordbærmarken på Rokkedyssegaard. 
 
 I nabolaget  ligger Værløse Flyvestation, så I kan kombinere med et besøg i Hangar 46. 
 
Jordbær Picnic på Rokkedyssegaard enten d. 4/6 eller 5/6, bookes på 
picnicfestival.dk/bookdinpicnic 
 

4) Picnicbryg & Det vilde cykelridt 
Mon ikke far gerne vil inviteres på en særomvisning i brygkælderen? Giv ham en halv times 
(gratis) nørdet  ølforedrag i selskab med en af de mest dedikerede bryggere fra Bryggeri Skovlyst 
og lad ham smage den unikke Picnicøl, der er produceret specielt til Picnicfestivalen og Fars dag.  
 
Fortjener han den helt store treat, kan du invitere ham på hjemmelavet Skovlyst smørrebrød på 
terrassen med udvalgte specialiteter og glad musik leveret af Jonstrup Jazzfestival. 
Så giver han nok en is - måske den nye Picnic is, der har premiere i samme weekend. Glæd dig til 
smagen af birkesaft tappet lokalt i Hareskoven i kombination med jordbær fra Rokkedyssegaard, 
citron og sukker. Mums! 
 
Kunne det ikke være sejt at tage en mountainbiketur for hele familien?  Du kan ganske gratis 
invitere din far på en prøvetur på nogle af de allerbedste mountainbikeruter i Hareskoven, når 
MTB Tours rykker ud med et vred cykler og cykelhjelme, så både far og søn (og datter så klart) kan 
tage en lille prøvetur. 
 
Afgang fra Bryggeri Skovlyst i Hareskoven d. 4/6 i tidsrummet kl. 11-16. Så kan han få sin gave på 
forskud. Kom glad! 
 
Særomvisningen i Skovlyst Brygkælder lørdag d. 4/6 kl. 11 og 12 er gratis, men skal bookes på 
forhånd. Skovfrokost med smørrebrød bookes senest d. 2/6. 
Gratis mountainbike kl. 11-15. 
 
Tilmelding via picnicfestival.dk/bookdinpicnic 
 



 
 

 

 

5) Lad far sejle sin egen sø 
Vidste du, at man både kan sejle, bade og fiske i Farum Sø? 
I anledning af Picnicfestivalen og Fars dag holder Farum Bådudlejning ekstraordinært åbent.  
Her kan du leje 3- og 5- personers robåde på timebasis og ovenikøbet hoppe i baljen på flere badesteder. 
Find fiskestangen frem og husk at indløse fisketegn på fisketegn.dk på forhånd. 
Er din far helt vild i varmen, kan du også invitere ham med ud på Farum Søsti -  den skønneste 10 km cykel-, 
løbe- eller spadsererute rundt om hele Farum Sø.  
Husk proviant til de oplagte picnicspots undervejs! 
 
Farum Bådudlejning holder ekstraordinært åbent lørdag d. 4. og søndag d. 5. juni kl. 10-17 begge dage. 

 

Det praktiske 
Læs mere om Fars dags oplevelser på www.picnicfestival.dk 
Aktiviteter uden mad er gratis. 
Deadline for tilmelding til gratis aktiviteter med begrænset antal pladser og booking af 
madoplevelser : torsdag d. 2. juni kl. 12. 
 
Se flere bud på oplevelsesgaver til Fars dag og book din picnicoplevelse på www.picnicfestival.dk 
 
 
 
 
 
For mere information kontakt : Eva Vedel, ev@expoviva.dk, tlf. 21207585. 


