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fra 

Søllerød Grundejerforening
1. halvår 2020

• Foredrag om Moth’s Ordbog og middag på Søllerød Kro
 Onsdag den 29. januar kl. 18
• Fastelavn på Mothsgården for hele familien
 Søndag den 23. februar kl. 14
• Generalforsamling i Sognegården
 Tirsdag den 31. marts kl. 19
• Familiehygge på Mothsgården
 Søndag den 17. maj
• Kirkegårdsvandring med Niels Peter Stilling
 Søndag den 24. maj kl. 16



Kirkegårdsvandring 
med Niels Peter Stilling

Søndag den 24. maj kl. 16 

Søllerød Kirkegård er en af landets fineste kirkegårde med mange interessante og 
spændende gravmonumenter. Samtidig rummer den et helt enestående stykke 
kulturhistorie om hele udviklingen af Søllerød Sogn og den oprindelige Søllerød 
kommune.

Tidligere museumsleder Niels Peter Stilling kender som ingen anden Søllerøds historie både 
fra tiden som museumsleder og som forfatter til flere værker om Søllerød og ikke mindst 
som redaktør af ”Søllerødbogen”, som hvert år udgives af Historisk Topografisk Selskab for 
Søllerødegnen.
Senest har han udgivet et stort to-binds værk om Rudersdals udvikling fra oldtiden og helt 
frem til år 2007.
En tur rundt på kirkegården med Stilling giver det at bo i Søllerød en ekstra dimension, fordi 
han kender historien og historierne om det liv vore forfædre har haft her i Søllerød. Og fordi 
han er en så levende fortæller.
Det er gratis for foreningens medlemmer at deltage. Tilmelding skal ske på vores hjemmesi-
de: sollerod-gf.dk.



Foredrag om Matthias Moth 
med middag på Søllerød Kro d. 29/1

Alle vi Søllerød borgere kender Moths-
gården, som er med til at skabe den 
atmosfære af gammel landsby, som er 
så karakteristisk for Søllerød.

Ved dette foredrag får vi en levende og farverig 
fortælling om en af datidens mest magtfulde mænd, 
Matthias Moth, som har givet gården sit navn. Han 
ejede Mothsgården fra 1689 til 1719.
Vi har fået den person, der ved mest om Moth og 
hans liv som politiker og ordbog forfatter, leden-
de redaktør, dr. phil. Marita Akhøj Nielsen til at 
komme på Søllerød kro for at fortælle historier og 
anekdoter om Matthias Moth og hans store ordbog.

Efter foredraget spiser vi 
middag i Søllerød Salen. 
Restaurantchef Jan Restorff 
har sammensat en dejlig 

3-retters menu til os: 
Kammusling, muslingesuppe, vinter-
rødder og porre
Stegt og braiseret kalv med hø-bagt 
selleri og sauce på varme krydderier
Saltet karamel med fromage af 
øko-fløde, syltede bær og rosmarin

Hertil serveres hvidvin og rødvin, og 
vi slutter af med kaffe.

Søllerød Grundejerforening tilbyder hele dette arrangement med foredrag, middag og vin 
onsdag den 29. januar kl. 18 for 575 kr. pr. person.
Der plejer at være rift om pladserne til vore Søllerød Kro arrangementer, så vi råder til hurtigt 
tilmelding, hvis I ønsker at deltage. Ved overtegning gælder princippet om ”først til mølle”. 
Tilmelding på vores hjemmeside: sollerod-gf.dk 



Arrangementer i samarbejde med 
Rudersdal Museer/Mothsgården

Generalforsamling
Tirsdag den 31. marts kl. 19

Søllerød Grundejerforening har ordinær generalforsamling den 31. marts.
Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 1. februar.
Traditionen tro vil ledende politikere og embedsmænd fra Rudersdal kommune være til stede, 
og der er mulighed for at stille spørgsmål til dem.
Den formelle indkaldelse med dagsorden m.v. kommer med posten ca. 10. marts.
Tilmelding skal ske på hjemmesiden: sollerod-gf.dk

Der har været flere tilløb til et samarbejde mellem Søllerød Grundejerforening og Mothsgår-
den. Mothsgården er jo et centralt sted i vores lokalområde samtidig med, at det er Søllerøds 
lokale museum.
I de sidste 2 år har vi i fællesskab haft succes med at arrangere Halloween med græskarskæring 
m.m. I 2019 var der over 200 deltagere i dette arrangement.
I 2020 udvider vi så samarbejdet med yderligere aktiviteter. I februar med et fastelavns arrange-
ment og i maj med ”Familiehygge” for børn og voksne i og omkring Mothsgården.
På vores hjemmeside kommer der yderligere information om de to arrangementer, når vi nær-
mer os 23. februar og 17. maj. Så hold øje med hjemmesiden.
Sørg også for at komme på vores mailingliste. Så får I besked, når der sker noget i foreningen og 
på Mothsgården. Send en mail til: formand@sollerod-gf.dk, så kommer I på listen.

Søllerød Grundejerforening
Søllerødvej 76, 2840 Holte

Telefon: 4051 6902
Mail: formand@sollerod-gf.dk

Hjemmeside: sollerod-gf.dk


