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    Flynderupgårds Venner 

 

Det sker på Flynderupgård 

Plankelaks  

Onsdag den 31. maj kl. 17.30: 

Plankelaks. Vi ryger laks på 

”planker” og spiser sammen  

Grundlovsdag 

5. juni kl. 13-15 

Den traditionelle Grundlovsfest 

afholdes i haven kl. 13-15. Museet 

holder åbent kl. 12-16, og der er 

gratis adgang denne dag.  

Sommerferie 

Uge 26:  

26. juni-30. juni 10.30-15.00 

En sommermiddag med nye 

kartofler og nyrøgede sild 

Onsdag den 9. august kl. 17.00 

gentager vi vores hyggelige 

spiseaften fra sidste år. 

_____________________________________ 

OBS:  

Foreningen udsender ikke 

girokort, så HUSK at betale 

kontingent på foreningens 

bankkonto:  

Regr.nr.1551 Kontonr. 

9627456 

Husk at angive tydeligt navn 

- og gerne medlemsnr. 

Kontingent: Enkelt 100 kr. og 

familie/par 150 kr. 

. 

 

 

via   Velkommen til en ny sæson på Flynderupgård 

Året er allerede godt i gang! Vinterferien er vel overstået med næsten 500 

gæster, der hyggede sig godt, fastelavnsbollerne er spist, kakaoen drukket og 

fastelavnsrisene har nok allerede mistet pynten igen, hvis nutidens børn ellers gør, 

som vi lidt ældre gjorde engang, nemlig risede vores forældre op fastelavns-

søndag! 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling den 5. april 2017 

Hermed indkaldes til årets generalforsamling 

Kl. 17.30: Sædvanen tro begynder aftenen med fællesspisning fra ca. 17.30, hvor 

man kan købe hovedret og dessert for 65 kr. Tilmelding til Jeithi Lilhammer-Karlsen 

på tlf. 5325 6430 eller mail jeithililhammer@gmail.com. 

Kl. 18.30: Generalforsamling – foreningen byder på kaffe med hjemmebagt 

kringle. Se dagsorden på bagsiden. 

Kl. ca. 19.30: I vinter mistede foreningen vores dejlige og flittige medlem og 

tidligere bestyrelsesmedlem Bjørn Andersen. For at mindes ham viser vi filmen, der i 

sin tid blev optaget med ham og Ib Børgesen hvor de fortæller om fiskeriet ud fra 

fiskerisamlingen på museet, og hvor Piet van Deurs er interviewer.  

Dagsorden 

1. Valg af dirigent  

2. Beretning om foreningens virksomhed  

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  

4. Fastsættelse af kontingent  

5. Indkomne forslag (skal være formanden skriftligt i hænde fem hverdage 

før generalforsamlingen)  

6. Valg 

7. Eventuel 

Bestyrelsen består af: Uffe Müller, Jeithi Lilhammer-Karlsen, Jess Nielsen,  

Maria Dalsgaard, Ole Clausen, Aase Steffensen 

Suppleanter: Peter Borg Kristensen, Mogens Gundersen  

Revisorer: Helge Jensen, Aage Pedersen  

Revisorsuppleant: Karen Persson  

 

 

Marts 2017 

 

Fastelavn på 

Flynderupgård 

Ifølge vedtægterne skal general-

forsamlingen holdes i januar kvartal. 

Bestyrelsen har haft svært ved at finde en 

ledig dato sidst i marts, og var også 

usikker på, om en skriftlig indkaldelse 

kunne komme ud i tide med posten, og 

besluttede derfor at rykke GF lidt ind i 

næste kvartal - til den 5. april 2017. 



 
 

  

 

Venneforening, frivillige og Flynderupgård 

Venneforeningen på Flynderupgård fylder til august 23 år. I al den tid har foreningens aktive medlemmer 

og museets ansatte arbejdet sammen om at opbygge en række gode publikumsaktiviteter og at drive 

disse. I dag har Flynderupgård etableret sig som et aktivt og hyggeligt sted, hvor alle, ikke mindst 

børnefamilier ved, at de kan komme og tilbringe dejlige timer med deres børn, venner og familie, og 

samtidig lære børn en masse om livet på landet i gamle dage. Det er vi rigtig stolte af i foreningen!  

I de seneste år er der sket en udvikling. Museet har styrket arbejdet med de frivillige rigtig meget. Der er 

ansat medarbejdere til at koordinere og stå for kontakten til de frivillige, og der er oprettet frivilliggrupper 

både på Værftsmuseet og på Skibsklarergården foruden frivilliggruppen på Flynderupgård.  

Frivilliggrupperne hjælper hinanden, fx til Sundtoldsmarkedet, eller når vi skal holde fx høstfest- og 

marked på Flynderupgård, der kræver mange frivillige hænder. 

Flynderupgårds Venner, der er støtteforening til Flynderupgård Museet har mange medlemmer, der også 

mødes og er aktive om mandagen og ved de forskellige aktiviteter.  Man behøver ikke at være medlem 

af foreningen for at være frivillig – men alle er meget velkomne som medlemmer!  

Vi har alle, både museum og venneforening, et ønske om, at Flynderupgård skal etablere sig endnu 

tydeligere i lokalsamfundet og være udgangspunkt for endnu flere gode oplevelser, hvor historien er 

grundstenen og omdrejningspunktet for dem, der bruger gården og omgivelserne, og for den udvikling, 

der hele tiden finder sted.  

Museet har planer om at invitere foreningen ind til et arbejde med at kigge ind i krystalkuglen under en 

arbejdstitel, der kunne kaldes ”Flynderupgård - et levende sted for alle”. Hvad dette skal og kan rumme 

vil diskussionerne i fremtiden vise. Som formand håber jeg, at I som medlemmer vil være med, når der på 

et tidspunkt inviteres ind til debat, workshops eller hvilke rammer, det nu bliver under. Flynderupgård 

rummer nemlig stadig utroligt mange muligheder! 

Maria Dalsgaard, formand for Flynderupgårds Venner 

 

     

 

 

 

 

 

Har du besøgt den flotte nye 

købmandsbutik på museet? 

Den stod tidligere i kælderen, men 

er nu kommet meget mere til sin 

ret oppe og gør sig rigtig godt og 

er suppleret op med mange varer.  

Ansatte i landbruget sled og 

slæbte med det massive og meget 

tunge inventar, og frivillige hjalp 

med indretningen.   

I dag kan man købe mange af de 

ting, som fremstilles af de 

frivillige, som fx fuglehuse, 

støvleknægte, strikvarer osv. 



 
 

 

  

 

Seneste nyt fra landbruget  

Landbruget er omdrejningspunktet for livet på Flynderupgård. Dyrene trives og snart skal landmand Leif 

Rasmussen og hans folk i gang med markarbejdet. Inden påske skulle de gerne være i gang med at køre 

møg ud på de marker, der ikke fik en omgang i efteråret. Det skal så pløjes ned og efter lidt mere 

jordarbejde, skal der sås. Afgrøderne er byg, havre og roer til foder til gårdens dyr, og kartofler til 

spisehuset, og som skal samles op af små flittige hænder i efterårets kartoffelferie.   

Men ikke alt er rosenrødt. Lige før vinterferien var ilderen på besøg i hønsehuset. Det kostede 26 høns livet. 

Det var ærgerligt, men en ilder er svær at holde ude af et hønsehus. Det er ikke første gang, ilderen har 

været på besøg og selv om det er trist, er det en del af naturens gang – ikke mindst i et historisk landbrug 

som på Flynderupgård. Der er stadig 40 høns (hvide italienere) tilbage, og til sommer købes der nok nye 

kyllinger til bestanden.  

Til gengæld hygger de to heste sig, og nyder livet uden for meget sved på panden. Hoppen Jane er snart 

20 år, og vallakken Jakob er snart 14 år. Det er en pæn høj alder af jydske heste at være, og det skyldes 

primært, at de ikke bruges som arbejdsdyr på Flynderupgård, og altså ikke slides op af hårdt arbejde. Det 

klarer de fine gamle traktorer – historiske i sig selv. 

I januar kom der en ny tyrekalv til. To af køerne var blevet løbet sidste forår, men kun den ene ko blev med 

kalv. Kalven går nu fint med sin mor i en af de nye flotte båse, og så snart det bliver varmere forår skal de 

alle på græs igen, dvs. tre køer og en kalv. Og inden længe skal koen så løbes igen, men det er ikke så 

let, da køerne ikke nemt af sig selv bliver tyregale – altså klar til at blive avlet på. Tyrekalven vil blive slagtet 

inden næste sommer, og kødet brugt i Spisehuset. 

Også de fleste grise i grisestalden er så småt på vej til slagteriet og derefter til spisehuset. Der er i øjeblikket 

6 sortbrogede grise og deres mor, soen. De ankom alle i ugen før efterårsferien. Sortbrogede grise vokser 

lidt langsommere end hvide grise, så landmand Leif regner med, at de først skal slagtes til maj. Leif er på 

udkik efter en orne til soen. Heldigvis er en sortbroget orne lidt lettere at skaffe end en af den lyse race. Så 

lad os håbe på nye smågrise til efteråret. 

Gården har 16 får. Sidste forår blev der indkøbt fem nye får og en vædder. Endnu er der ikke kommet lam, 

og hvis der ikke kommer nogle, skal vædderen nok skiftes ud. De gamle får, ikke de fem nyeste, vil blive 

slagtet inden vi løber ind i noget med indavl.  

 

 

 

 

Et andet vinterarbejde for de ansatte i 

landbruget har været at male alle de hvide 

havemøbler fra spisehusets have, og alle 31 

kronborgbænkesæt har fået en gang med 

den grønne maling, så nu er de klar til en 

dejlig Grundlovsfest. 



 
 

 

 

Årets aktiviteter 

Foreningsarrangementer: 

 Onsdag den 31. maj kl. 17.30: Plankelaks. Vi ryger laks på ”planker” og spiser sammen.  

pris: 75 kr. for medlemmer, 85 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding til Jeithi Lilhammer-Karlsen på  

tlf. 5325 6430 eller på mail: jeithililhammer@gmail.com 

 Onsdag den 9. august kl. 17.30. Vi gentager vores succesfulde sildeaften fra 2016. Herudover serveres egne 

Madeirasild, som Ole Clausen også er mester i, samt sildefileter på is. Pris: 65 kr. for medlemmer, 75 kr. for 

ikke-medlemmer. Tilmelding til Jeithi Lilhammer-Karlsen på tlf. 5325 6430 eller på mail: 

jeithililhammer@gmail.com 

 Efteråret 2017: Foredrag, udflugt eller andet – ikke  

planlagt endnu 

Publikumsarrangementer: 

 Mandag den 5. juni (2. pinsedag) Grundlovsdag kl. 13.00 i  

Haven 

 Uge 26: tirsdag den 26. juni- fredag den 30. juni -  

Sommerferieaktiviteter for børn 

 Lørdag den 8. september: Høstmarked kl. 12-16 

 Uge 42: Kartoffelferie 

Kommende udstillinger 

 Til og med den 12. marts, Kjeld Damgaards udstilling om beboere og huse på Parallelvej i Snekkersten  

 Fra 28. marts: Helsingør Tapet 

 "Vestindiske spor - Fredrik Ferdinand Hansen og hans tid". Udstillingen  

åbner 14. juni kl. 14.00 med deltagelse af Dansk-Vestindisk Forening og  

Friends of Denmark fra Øerne 

Færre nyhedsbreve men facebook og hjemmeside 

Som de fleste nok har bemærket, er der ikke udkommet et nyhedsbrev i længere tid. Det tager en del tid at 

skrive et nyhedsbrev, og ikke mindst at opsøge alle de oplysninger, der skal bringes i et nyhedsbrev. At skrive og 

udgive nyhedsbrevet ligger på formandens skuldre, og da ressourcerne er knappe, besluttede bestyrelsen i 

efteråret derfor at drosle ned på dette. Beslutningen blev, at vi udsender et nyhedsbrev til alle medlemmer 1-2 

gange årligt med en oversigt over aktiviteter og begivenheder på Flynderupgård. 

Venneforeningen har oprettet en facebook-side, så for dem, der har facebook opfordrer vi til, at man følger 

den side. Søg efter ”Flynderupgårds Venner”, så skulle den gerne dukke op. Her forsøger vi altid at være 

aktuelle med små og store begivenheder. Også foreningens hjemmeside kan besøges og ikke mindst 

Museernes egen side.   

Endelig minder vi igen alle medlemmer om at fortælle os, hvis I får ny mailadresse, så vi også fortsat kan benytte 

den kanal til at holde jer orienteret. 

 

     

 

Flynderupgård Museum,    Flynderupgårds Venner 

Agnetevej 9, 3060 Espergærde www.fkfv.dk 

www.helsingormuseer.dk  info@fkfv.dk 

Åbningstider: 

Mandag lukket, tirsdag-søndag 12-16,  

onsdage 12-20  
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