
 

Nyttige og praktiske informationer om Mindelunden Ryvangen 

Inden mit besøg Kontaktinformation Praktiske informationer Sådan finder jeg vej 

Inden mit besøg i 
Mindelunden, har jeg 
mulighed for at forberede 
mig på turen. 
 
I informationsboksene på 
denne side, kan jeg finde 
hjælpsomme informationer 
til forberedelse af mit besøg. 

Mindelunden Ryvangen 
 
Tuborgvej 33 
 
2900 Hellerup 
 
Tlf. 22 80 04 67 (fra kl. 12 til 
lukketid) 
 
vagtmindelunden@gmail.co
m 
 

På Mindelundens 
hjemmeside kan jeg finde 
praktiske informationer 
vedrørende mit besøg, som 
åbningstider, arrangementer 
og rundvisninger. Der er 
gratis adgang, så jeg behøver 
ikke købe billet.  
Jeg kan finde Mindelundens 
hjemmeside her:  
 
www.mindelundenryvangen.
dk 
 

Hvis jeg skal tage offentlig 
transport til Mindelunden, 
kan jeg lave en rejseplan for 
turen dertil og hjem igen. 
 
Jeg kan lave rejseplanen her:  
 
www.rejseplanen.dk. 
 

 

Parkering 
Hvor kan jeg finde hjælp og 
spørge om information? 

Toiletter 
Hvornår er der færrest 

besøgende og mest roligt? 

Hvis jeg kommer med bil, kan 
jeg parkere på Mindelundens 
P-plads, der ligger på Major 
Anders Lassens Vej, en 
sidevej til Tuborgvej, lige ved 
indgangen til Mindelunden. 

Jeg kan tage en brochure om 
Mindelunden ved 
Vagtbygningen.  
 
Jeg kan også stille spørgsmål 
og bede om hjælp af en 
Mindelundsassistent i 
Vagtbygningen ved 
indgangen. 
 

Når jeg går op af trappen ved 
indgangen på Tuborgvej, så 
finder jeg toiletter på min 
højre hånd for enden af 
trappen ved vagtbygningen. 

Mindelunden er et stort 

område, så jeg vil altid 

opleve, at der er god plads og 

fredeligt og roligt. 

 

Hvor kan jeg spise, hvis jeg 
bliver sulten? 

Hvor kan jeg slappe af og 
finde ro? 

  

Jeg kan ikke købe eller spise 
mad i Mindelunden. 
 
Men jeg kan gå til 
butikscentret Waterfront, 
Rotunden og Strandvejen i 
Hellerup på omkring 10 
minutter. Her kan jeg finde 
masser af cafeer, bagere og 
butikker. 
 
Jeg kan spise medbragt mad 
flere steder i naturområdet 
lige udenfor Mindelunden. 
Jeg kan læse mere om dette i 
den sociale præsentation. 

Hele Mindelunden er et roligt 
område, så jeg kan altid finde 
ro, når jeg besøger stedet. 
 
I naturområdet umiddelbart 
uden for Mindelunden kan 
jeg også finde bænke, borde 
og plæner, hvor jeg kan 
slappe af. 
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