
 

Flynderupgårds Venners forårstur   
Lørdag den 11. juni kl. 9.00 - ca. 16.00 

PRIS for medlemmer 300 kr. – PRIS for ikke-medlemmer 400kr. 
Turen betales i bussen, meget gerne med lige penge. 

Program: 

Kl. 9.00 Vi kører fra Flynderupgård   

Kl. 9. 30  Formiddagskaffe og hjemmebagte boller 

Kl. 10.00  Rundvisning i Ringovnen 

Kl. 11.30 Afgang mod Hørsholm 

Kl. 12.00 Ankomst Hørsholm Jagt- og Skovbrugsmuseum 

Kl. 12.15 Frokost på cafe Sneppen 

Kl. 13.00 Vi besøger museets forskelige udstillinger 

Kl. 15.15 Afgang mod Flynderupgård  

Kl. 16.00 Ankomst Flynderupgård 

 

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i Hørsholm  

Staten har blevet besluttet, at museet skal lukke i Hørsholm og 

flytte sammen med Dansk Landbrugsmuseum på 

Djursland. Derfor vil vi benytte os af lejligheden til at besøge 

museet inden da. Vi ser museet 

på egen hånd, men du kan fx 

vælge mellem flere aktuelle 

udstillinger. 

Se fx  

Dansk Skovbrug 1945 - 2000 

Udstillingen viser historien om 

den meget vigtige periode, da 

industrisamfundets normer og 

redskaber for alvor holdt deres 

indtog i dansk skovbrug. der hver 

især illustrerer, hvordan skoven 

er blevet dyrket, og træet er 

blevet anvendt. Bygningen er i 

sig selv et vidnesbyrd om, hvad 

danske skove formåede omkring 

århundredeskiftet. Størstedelen 

af træet faldt i det 20. 

århundredes største storm den 3. dec. 1999.  

Læs mere på www.ringovn.dk og på www.jagtskov.dk 

Inkluderet i prisen er: 

Bustransport hele dagen, formiddags-

kaffe med hjemmebagt bolle, entre og 

rundvisning i Ringovnen, frokost og 

entre på Jagt- og Skovbrugsmuseet. 

Drikkevarer til frokosten er for egen 

regning. 

 

Ringovnen på Nivaagaard 

Teglværk 

er den sidste intakt bevarede bygning 

fra det tidligere produktive teglværk. 

Den fortæller i dag historien om den 

teknologiske udvikling, der i midten af 

1800-tallet fandt sted i Danmark og 

resten af Europa. Samtidig står den som 

repræsentant for et næsten forsvundet 

industrimiljø. 

Husk fornuftigt tøj og fodtøj til udendørs 

brug.  

 

Tilmelding senest 27. maj 

2016 til Jeithi på  

jeithililhammer@gmail.com 

eller på tlf. 53256430 

mailto:jeithililhammer@gmail.com

