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   Frilandskulturcentret Flynderupgårds Venner 

Vinterferie i værkstedet med mange aktiviteter, fx fastelavnsris 

Selvom vi allerede skriver februar, vil vi ønske alle læsere et rigtigt Godt Nytår. En ny 

sæson står for døren, og med den mange nye aktiviteter, der bare venter på at blive 

oplevet. Sammen med nyhedsbrevet udsender vi en oversigt over årets 

begivenheder. I hvert fald dem, vi kender nu. Venneforeningen er involveret i en 

række af dem, nemlig de store og traditonsrige aktiviteter for børn og voksne. Der er 

også nogle, der primært er for Venneforeningens medlemmer, og så er der en række 

for et bredt publikum, som Museet står for. 

Først på programmet står vinterferien i uge 7, hvor værkstedet igen byder på mulighed 

for at bygge fuglekasser, sværd, mejsekugleholdere, et lille skib, eller en støvleknægt. I 

år kan man også lave et fastelavnsris, og høre om gamle fastelavnstraditioner og  om, 

hvad børn syslede med om vinteren for små 100 år siden mm.   

På værkstedet kan der alle dage købes varm kakao og hjemmelavede gammeldags 

fastelavnsboller. 

 Motor (ispind og 2 elastikker) er ved at blive monteret. Vinterferie 2013 

    

Byggesæt af skibe og fuglekasser ligger klar til vinterferie-rykind  

Nye dragter til børn 

Skibsklarergårdens sydamer har være rigtig flittige i vinter. De har syet 25 dragter til 

piger og 25 dragter til drenge. En pigedragt er en forklædekjole med tørklæde til, og 

en drengedragt er en skjorte med kasket til. Dragterne skal bruges til sommer, som et 

tilbud sammen med en lille skudsmålsbog. Skudsmålsbogen indeholder oversigt over 

en række små opgaver, man  

kan gennemføre og så få en  

afkrydsning i bogen, som  

man så må tage med hjem  

bagefter. 

 

Det sker på Flynderupgård 

Vinterferie uge 7 

10. februar – 14. februar 

hver dag kl. 10.30-15.00. 
 

Generalforsamling 2014 

27. marts på Flynderupgård 

Kl. 18.00 Fællesspisning 

kl. 19.00 Generalforsamling 

kl. 20.00 Foredrag 

Få mere valuta for pengene!  

Der er også børneaktiviteter på 

Bymuseet samt på 

Skibsklarerergården. På 

Bymuseet vises udstillingen ”Få 

fingrene i fortiden” og på 

Skibsklarerergåden vises 

udstillingen ”Skibsklarerergården 

i børnehøjde”. Når entréen er 

betalt, kan billetten også bruges 

på de andre museer samme dag.  

_______________________________ 

Udstillingen Mennesker og Huse i 

Snekkersten af Kjeld Damgaard kan 

ses frem til den 13. marts 2014.  

_______________________________ 

Flynderupgård Museum og 
Frilandskulturcenter,  

Agnetevej 9,  
3060 Espergærde 

www.flynderupgaard.dk 
 

Åbningstider: 
Tirsdag-søndag 12-16 

mandag lukket 

________________________________ 

Museet har fået nye entré-priser:  

Voksne 30 kr., pensionister 20 kr., 

børn (indtil 18 år) gratis. 

 

 

 

 

 

via  

Februar 2014 

http://www.flynderupgaard.dk/


 
 

 

 

Nyt fra gården 

I januar ankom to drægtige køer, så der skulle gerne komme et par nye kalve i løbet 

af foråret. Den gamle hønsegård er revet ned, og en ny er begyndt at blive sat op.  

Her i vintertiden foregår en del af arbejdstiden indendøre. Spisehuset har været lukket 

hele januar, og planen er, at det skal åbne igen lige før vinterferien med 

nyistandsatte lokaler og et større køkken. Den gamle skolestue er flyttet op til museet, 

og dermed er det blevet muligt at få flere siddepladser i Spisehuset. Nu kan 

Spisehuset modtage en busfuld gæster ad gangen, og det er jo ganske godt!  

Vennerne har i januar hjulpet med den store istandsættelse. 

  

Mogens skal i gang med at slibe paneler og Ebba er ved at ordne  køkkenskuffer. 

På arbejdsprogrammet står også fældning af træer. Leif, vores landmand, har i den 

forbindelse fået bestilling på et stk. træko! Den skal blive spændende at hilse på til 

sommer.  

Syltegruppen havde stor succes i 2013. Før jul blev der solgt 130 glas, så når Spisehuset 

er oppe at køre igen, skal der igen produceres syltetøj, saft, eddike og andre gode 

sager. 

De blå kjoler udskiftes med nye 

Venneforeningen er også i samarbejde med museet og sydamerne på 

Skibsklarergården ved at se på, hvordan de blå kjoler, som venne-damerne på 

Flynderupgård har brugt i mange år nu, kan fornyes.  

De nye kjoler bliver også en slags forklædekjoler, som damerne kan tage over deres 

almindelige tøj. For bestyrelsen har det været vigtigt, at Vennerne stadig er synlige 

med en slags ens dragter, som vi kan have på ved arrangementer. Lige nu er 

markedet for passende bomuldstof ved at blive undersøgt. Det er vigtigt, at de 

matcher mændenes stribede skjorter, som ikke skal udskiftes. 

Vinterferien bliver efter planen det sidste arrangement, hvor damerne bruger deres 

blå kjoler og stribede forklæder. De gamle kjoler og forklæder kan sagtens bruges 

igen, nemlig til at sy dragter til børn af – og er det godt slidt og brugt gør det 

ingenting! Patina er kun godt til børnedragterne! 

Så HUSK kære damer: Hvis du har en blå kjole og et forklæde hjemme, så 

venligst aflever det på Flynderupgård, så stoffet kan blive genbrugt. På forhånd tak! 

 

Glimt fra travle mandage 

 

Før jul var der gang i syltetøjet. Her 

bliver der sat stof på lågene og 

bundet bånd om. 

 

Børnedragter i flotte farver og en 

kurvfuld af kasketter 

 

Mandagsdamerne hygger sig med 

at være model for drengekasket-

terne – men de er vist lidt for små 

til damerne! 

 

Mændene har ordnet en flot væg 

og fået styr på værktøjet. 

Læs om årets aktiviteter i den 

oversigt, der er medsendt  

 

Har du lyst til at være aktiv og være med til nogle af de mange spændende ting, 

der foregår på Flynderupgård? Så skriv til foreningen på info@fkfv.dk eller 

kontakt Merete Frederiksen på tlf. 49281904 eller  

Margit Andersen på tlf. 25300485 
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