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Det sker på Flynderupgård 

Generalforsamling 
onsdag den 18. mart 2015: 

 Kl. 18 fællesspisning 

Kl. 19.00 Generalforsamling 

Kl. ca. 20.00 foredrag 

Tilmelding til spisning på  

tlf. 53 25 64 30 eller mail 

jeithililhammer@gmail.com 

Følg med i årets aktiviteter på 

www.fkfv.dk under kalenderen 

_____________________________________ 

Aktuel udstilling 

 ”Mennesker og Huse. Kronborg 

Teglgaard og Meulenborg”  

Ind til 15. marts 2015. 

En betydelige teglværksdrift fandt 

sted i egnen omkring Tikøb helt 

tilbage fra 1600-årene. Ejerlavene 

Kronborg Teglværk og Meulenborg 

var væsentlige i denne drift og de 

havde betydning for egnen.  

Udstillingen er arrangeret af Kjeld 

Damgaard. 

_______________________________ 

Flynderupgård Museum,  
Agnetevej 9, 3060 Espergærde 

www.helsingormuseer.dk 
Åbningstider: 

tirsdag-søndag 12-16 
mandag lukket 

__________________ 

Har du lyst til at være med til nogle af 

de mange spændende ting, der foregår 

på Flynderupgård?  

 

Så skriv til foreningen på info@fkfv.dk  

eller kontakt frivillighedskoordinator 

Merete Frederiksen  

på tlf. 49281904  

 

 

 

via Fastelavn var mit navn… 

Tak for dejlig julefrokost og en travl vinterferie! 

Velkommen til et nyt år, som vi allerede er godt i gang med. Her i slutningen af februar 

kan vi se tilbage på en rigtig hyggelig julefrokost for de frivillige, som museet bød på 

den 26. januar. Alle pladser var i brug, der var musik til, og maden var selvfølgelig god! 

   

Vinterferien forløb rigtig godt med megen flid ved drejebænkene og mange 

festligheder. Fastelavn var igen i år i centrum. Som noget nyt i år var fredagen 

forbeholdt tøndeslagning, og det var lidt af et tilløbsstykke. De mange festligt 

udklædte børn blev delt op i tre hold, pigerne, drengene og de mindre børn under 

fem år. Der blev udnævnt både kattekonger og dronninger, og spist rigtig mange 

friskbagte fastelavnsboller. 

Publikum gik heller ikke derfra uden lidt historieundervisning. Alle fik en lille folder med, 

der fortæller om, hvor fastelavn stammer fra, hvorfor man laver fastelavnsris, og hvorfor 

man helt op i 1800-tallet puttede en rigtig kat i tønden – og en opskrift på 

gammeldags fastelavnsboller, mums! 

  
Se flere fotos på www.fkfv.dk 

Generalforsamling den 18. marts 2015 

Generalforsamlingen finder i år sted onsdag den 18. marts. Vi begynder sædvanen tro 

med at spise sammen fra kl. 18.00. Kl. 19.00 er der Generalforsamling og kl. 20 er der 

foredrag. Spisehuset åbner ca. kl. 17.30, så man kan nå at købe drikkevarer inden 

maden. Spisehuset serverer varm ret og dessert for 70 kr. Til selve generalforsamlingen 

byder foreningen på kaffe og kringle. 

Årets foredragsholder er urmager Martin Petersen fra Helsingør, der holder et 

spændende foredrag om tilfældigheder, eller måske skæbnen, som forandrede hans 

liv og hans livsførelse. Det er også en fortælling om, hvordan han har gjort en forskel, 

og startet en forening, der har til formål at bygge Micro-Biogasanlæg i Nepal.  

Så årets foredrag er ikke i den forstand om et historisk emne, men har stadig en 

forbindelse til landbrug – dog på den anden side af kloden.  

Se mere i invitation til Generalforsamling, der er udsendt til medlemmerne. 

 

 

Februar 2015 

mailto:info@fkfv.dk


 
 

 

Temadagen er flyttet til den 20. april 2015 

Desværre kunne det alligevel ikke lade sig gøre at gennemføre temadagen som planlagt den 2. marts. Den er i stedet 

for flyttet til den mandag den 20. april. Vi vil glæde os til at se mange af jer den dag i stedet for. Program for 

temadagen vil blive udsendt senere.   

Travlhed i smedje og værksted 

Vi har her i nyhedsbrevet tidligere skrevet om, at der er ved at blive indrettet en flot ny smedje på gården. I den 

anledning har Venneforeningen købt mange gode brugte maskiner og jern af enken efter den gamle smed, Ove 

Jensen i Mørdrup. Meget af det er i øjeblikket er ved at blive stillet op på Flynderupgård. 

Ove Jensen drev smedjen i mange år. I 978 overtog Ove Jensen smedjen efter sin far, Sofus Jensen. Sofus Jensen blev 

ansat som svend hos den gamle smed John William Svedstrup i Espergærde. Svedstrup havde i 1914 flyttet smedjen fra 

”Alfa” hjørnet af Mørdrupvej og Gefionsbakken, der, hvor der senere kom en lille biograf og senere igen en frikirke. I 

1923 flyttede Sofus smedjen tilbage til Mørdrup, til Mørdrupvej 86, og flyttede med familien ind i den næsten nybyggede 

villa ved siden af smedeværkstedet, der blev indrettet i nogle ældre udhuse og siden bygget ud. Ove Jensen, født i 

1920, blev udlært hos sin far som grov- og beslagsmed. Ove elskede heste og var god til at håndtere dem, så han 

skoede hestene, mens hans far, Sofus, der var kleinsmed, holdt sig de finere smedearbejder.  

Ove har selvfølgelig også skoet heste på Flynderupgård i de tider, hvor den blev drevet som en rigtig gård. Da smeden 

flyttede til Mørdrup i 1920’erne var det en lille landsby med 5-6 spredt beliggende gårde, og Mørdrup var klart adskilt fra 

fiskerlejet Espergærde ved Øresund. I dag er by og landsby smeltet sammen, og der er ikke meget landbrug tilbage. 

Men i Oves tid kom kunderne forbi smeden med hest og vogn eller med traktor, eller Ove cyklede ud på landet til 

kunderne. 

Hele historien om den gamle smed på Mørdrupvej og hans familie vil senere kunne læses på www.fkfv.dk og forventes 

udgivet i bladet ”Egebækken” senere på foråret. 

  

Ingelise og hendes mor, Alice Jensen, uden for den gamle smedje. Ingelise og Alice viser hvor mange af de gamle 

maskiner stod, der nu er ved at blive installeret på Flynderupgård. Til højre er en ny hætte over essen ved at blive svejset 

og gjort klar til at blive hængt op. 

         

En metalboremaskine er ved at blive installeret i den nye smedje. Der er også andre arbejder i gang. En 

gødningsspreder skal have en ny bund, og en ældre ladvogn er blevet skilt helt ad og ved at blive samlet med ny 

bund. Både de frivillige og ansatte arbejder med dette. 

http://www.fkfv.dk/

