
 
 

 Frilandsposten 1 2018 
 

    Flynderupgårds Venner 

 

Det sker på Flynderupgård i 

2018 

Plankelaks  

Onsdag den 16. 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.  

Udflugt 16. juni 

Vi skal en tur ud at sejle med 

Sagafjord samtidig med, at vi 

spiser frokost ombord 

Sommerferie 

Uge 27:  

3. juli-6. juli 10.30-15.00 

En sommermiddag med nye 

kartofler og nyrøgede sild 

Onsdag den 1. august kl. 17.00. 

_____________________________________ 

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. 

PS: Hvis vi har din mailadresse har 

du sikkert fået mail fra Mogens om 

indbetaling.  

Husk at oplyse os din mail 

 

 

   

 

Smørkærnen var 

flittigt i brug i 

vinterferien 

 

Marts 2018 

En ny sæson på Flynderupgård 

Vinterferien fandt som vanligt sted i uge 7 på Flynderupgård. Værkstederne bød 

børn og voksne inden for til hyggelige sysler. I år kunne man som vanligt bygge 

fuglekasser, lave sværd, og foderbrætter, og man kunne kærne smør, lave 

fuglekugler af fedt og korn, male mel og valse havre til dejlige havregryn, man 

kunne sy, hækle og strikke  

og skylle det hele ned  

med dejlig hjemmelavet  

varm kakao. Det var alle  

populære ting at lave 

for de besøgende børn 

 og voksne. 

 

 

 

 

Generalforsamling onsdag den 11. april 2018 

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 kasserer Mogens 

Gundersen tlf. 4071 1224, mail mogens.gundersen@stofanet.dk eller på 

foreningens mail: info@fkfv.dk.  

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

kringle. Se dagsorden på bagsiden. 

Kl. ca. 19.30: I april 2000 fik Flynderupgård besøg af Garderhusarerne i forbindelse 

med modtagelse af Dronningen i Helsingør. Det blev der optaget en lille film af, 

som vi viser og genopfrisker gode minder. 

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:  

Jess Nielsen, Maria Dalsgaard, Ole Clausen, Mogens Gundersen.  

Afgående bestyrelsesmedlemmer: Jeithi Lilhammer-Karlsen, Uffe Müller 

Suppleanter: Bent Justesen, Peter Borg Kristensen (genopstiller ikke) 

Revisorer: Mogens Peulicke  

Revisorsuppleant: Inge From   
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Årets aktiviteter 

Foreningsarrangementer: 

➢ Onsdag den 16. 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 Mogens Gundersen på 4071 1224 

mogens.gundersen@stofanet.dk eller på foreningens mail: info@fkfv.dk.  

➢ Lørdag den 16. juni: udflugt – se mere næste side 

➢ Onsdag den 1. august kl. 17.30. Vi gentager vores succesfulde sildeaften. Pris: 65 kr. for medlemmer, 75 kr. for 

ikke-medlemmer. Tilmelding Mogens Gundersen på mogens.gundersen@stofanet.dk eller på tlf. 4071 1224 

eller foreningens mail: info@fkfv.dk.  

 

Publikumsarrangementer på Flynderupgård: 

➢ Mandag den 5. juni, Grundlovsdag kl. 13.00 i Haven 

➢ Uge 27: 2.- 6. juli - Sommerferieaktiviteter for børn 

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

➢ Uge 42: Kartoffelferie 

Kommende udstillinger 

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

➢ Kongernes Nordsjælland – magtens landskab (juni 2018) 

➢ Jul på Flynderupgård – historien om juletræet på gården 

 

 

 

HUSK også: 

❖ Stort pinsestævne i Helsingør, den 18.-19. og 20. maj,  

med over 100 sejlskibe og 20-30.000 besøgende. 

❖ Sundtoldsmarked lørdag den 18. august 
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Flynderupgårds Venners sommertur 2018  

Lørdag den 16. juni kl. 9.00 - ca. 16.00 

PRIS: 275 kr.  

Turen betales i bussen, meget gerne med lige penge,  

alternativt mobilepay. 

 

Program:  

Kl. 9.00 Vi kører fra Flynderupgård   

Kl. 10.00  Formiddagskaffe og hjemmebagte boller 

Kl. 11.30  Ankomst i Roskilde 

Kl. 12.00 Afgang med Sagafjord og frokost ombord 

Kl. 14.00 Retur til Roskilde 

Kl. 16.30 Ankomst Flynderupgård 

 

På sejltur med M/S Sagafjord  

M/S Sagafjord var oprindeligt en passagerfærge der sejlede i Norge. Båden blev bygget i 1950’erne og har 

derfor en lang historie bag sig. Hun er for nyligt blevet gennemrenoveret og er derfor helt klar til at danne 

rammerne om en masse gode oplevelser. 

Når du tager på sejltur med Sagafjord kommer du på opdagelse midt i Skjoldungernes Land, som er 

nationalpark på Sjælland. Du kommer på en sejltur hvor du konstant er omgivet af flotte og unikke 

naturoplevelser. 

På M/S Sagafjord handler det ikke kun om at  

nyde lækker mad eller om selve sejlturen,  

men om oplevelser som går op i en helhed.  

Læs mere på www.sagafjord.dk 

 

     

 

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  

 

 
 

 

 

Inkluderet i prisen er: 

Bustransport hele dagen, 

formiddags-kaffe med hjemmebagt 

bolle, sejltur på Sagafjord med 

frokost ombord. Drikkevarer til 

frokosten er for egen regning. 

 
Tilmelding senest 5. juni (ved 

Grundlovsdag) til Mogens 

Gundersen på 4071 1224 

mogens.gundersen@stofanet.dk 

eller på foreningens mail: 

info@fkfv.dk.  
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