
 
 

 Frilandsposten 1 2016 
 

    Flynderupgårds Venner 

 

Det sker på Flynderupgård 

Generalforsamling  

tirsdag den 15. marts 2016 

Kl. 19.00 

Påske i Spisestuen 

22.-28. marts 2016 

Spisestuen serverer den bedste 

påskemad alla 1920’erne. 

Følg med i årets aktiviteter på 

www.fkfv.dk under kalenderen 

_____________________________________ 

Aktuel udstilling: 

 Mennesker og huse i 

Rørtang 

Lokalhistorisk udstilling om en lang 

række gårde, ejendomme og huse i 

Rørtang ved Snekkersten. 

Plancheudstillingen fortæller også 

om historien om Rørtang Overdrev. 

Udstillingen er arrangeret af 

lokalhistoriker Kjeld Damgaard, og 

kan ses til den 25. april 2016. 

_______________________________ 

Flynderupgård Museum,  
Agnetevej 9, 3060 Espergærde 

www.helsingormuseer.dk 
Åbningstider: 

tirsdag-søndag 12-16 
mandag lukket 

__________________ 

 

 

via Generalforsamling den 15. marts kl. 19.00 

Der indkaldes til generalforsamling for Flynderupgårds Venner tirsdag den 15. 

marts 2016 i Nellemannstuen på Flynderupgård.  

Kl. 18.00: Fællesspisning. Spisehuset har åbent fra kl. 17.30, og mad og drikkevarer 

kan købes fra ca. 17.45. Tilmelding til Jeithi Lilhammer-Karlsen på tlf. 5325 6430 eller 

på mail: jeithililhammer@gmail.com senest den 11. marts. Pris for hovedret og 

dessert 70 kr. Foreningen byder ved generalforsamlingen på kaffe og 

hjemmebagt kringle. 

Kl. 19.00: Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne: 

 Pkt. 1. Valg af dirigent. 

 Pkt. 2. Beretning om foreningens virksomhed. 

 Pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

 Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent. 

 Pkt. 5. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 5 

hverdage før generalforsamlingen, dvs. onsdag den 9. marts 2015. 

 Pkt. 6. Valg. 

 Pkt. 7. Eventuelt. 

Kl. ca. 20.00: Vi hygger os, præsenterer planer for året, og for årets udflugt. 
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Februar 2016 

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 

 

 

Har du fået dette nyhedsbrev via 

mail eller i en kuvert? Har du 

mail eller har skiftet mailadresse, 

hører vi meget gerne fra dig.  

Nyhedsbrevet udsendes 5-6 

gange årligt, og det er en stor 

hjælp og besparelse, hvis vi kan 

sende flest muligt på mail.  

Send os din adresse på: 

 info@fkfv.dk eller til 

jeithililhammer@gmail.com 

Betaling af kontingent: 

Indbetal kontingent for 2016 på foreningens bankkonto: 

Regr.nr.1551  

Kontonr. 9627456 

Husk at angive tydeligt navn og gerne medlemsnr. 

Du er også velkommen til at betale ved Generalforsamlingen fra kl. 18.00 
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Velkommen til 2016 

Først og fremmest – Godt Nytår og velkommen til en ny sæson! Vi ser igen frem i mod et spændende år med en 

hel masse oplevelser, der snart kan plottes ind i kalenderen. 

Mange aktiviteter er gode, gamle kendinge, der dog hele tiden fornys. Den største ændring sker formentlig i 

sommerferien, hvor de kendte aktive onsdage i juli bliver lagt om til én samlet aktiv sommerferieuge.  Det er 

endnu ikke faslagt hvilken uge det bliver, men formentlig uge 26 eller 27, dvs. i begyndelsen af skolernes 

sommerferie.  

Sommerferien på landet vil byde på mange af de gode og kendte aktiviteter, men som sagt samlet på én uge. 

Til gengæld er der tankerom, at der på de andre dage i juli vil være andre og mindre tilbud, som børn og 

forældre selv kan udføre. Fx at bage snobrød, tage på markvandring og andet. Det vil blive mere præcist 

planlagt tættere på sommerferien. 

Onsdagsåbent. Et nyt forsøg fra museernes side er at holde åbent længe om onsdagen, dvs. til kl. 20.00. Det er 

tanken, at der som minimum skal være en særlig begivenhed en gang om måneden. Flynderupgårds Venner har 

meldt ud, at foreningen gerne vil være med til at arrangere særlige aktiviteter nogle af de onsdage. Bestyrelsen 

har pt. planer om at tage et tema op i år, der handler om fiskeri. Indholdet bliver fx tilbud om foredrag og film 

blandt andet i fiskerisamlingen, rygning af tidlige høstsild med nye kartofler til, og hvor vi spiser sammen, 

fortælleaftner mv. 

Bestyrelsen har ambitioner om i det hele taget at tilbyde flere arrangementer for foreningens medlemmer. Det 

arbejdes der på, og hvis nogen af vores medlemmer har lyst til at være med til at arrangere disse, er man meget 

velkommen. 

 

 

 

Vinterferie var hygge indendørs med hjemmebag og fuglehuse 

Vinterferien faldt i år meget usædvanligt efter fastelavn. Derfor var fastelavnsrisene skiftet ud med hjemmebag 

og hygge i værkstederne.  I vinterferien var der fokus på de indendørs sysler, som typisk fandt sted på en gård 

som Flynderupgård i gamle dage.  

   

  

Har du lyst til at være med til at arrangere nogle af de nye medlemsaktiviteter hører vi meget gerne fra dig. 

Kontakt en fra bestyrelsen eller formand, Maria Dalsgaard på mail info@fkfv.dk eller på tlf. 40201221/ 

49701684. 

Der blev bagt småkager, lavet stoftryk, lavet påklædningsdukker og 

selvfølgelig fuglekasser, støvleknægte og foderbrætter 
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