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   Frilandskulturcentret Flynderupgårds Venner 

Temadag med mange nye ideer 

Lørdag den 20. april deltog 21 aktive i en temadag på Flynderupgård. Dagens 

program stod på nye ideer og udvikling af aktiviteter. Der kom mange gode ideer på 

opslagstavlerne, og det var i det hele taget en meget fin dag. Alt er nu samlet i et 

idékatalog, der hele tiden kan udvikle sig. Allerede i sommer er det blevet besluttet at 

tage fat på nye ideer til aktiviteterne med børn, og andre ideer vil blive realiseret hen 

ad vejen. Blandt andet arbejdes der på at lære børn at vaske tøj med vaskebræt og 

sæbespåner, vi skal snitte skeer, og vi vil formidle mere om fiskeri i forbindelse med 

silderygningen. Se hele idékataloget på www.fkfv.dk.  

 
Gruppearbejdet var opdelt i 5 emner: aktiviteter for frivillige, husflid og gammelt 

håndværk, landbrug, have og udendøsrliv, publikumsaktiviteter samt markedsføring. 

 

Alle ideerne blev hængt op og fik tildelt point. 

Generalforsamling  
Årets generalforsamling var torsdag den  21. marts. Lokalhistoriker Kjeld Damgaard 

rundede aftenen af med et meget spændende foredrag, hvor Kjeld fortalte om livet 

på landet i begyndelsen af 1900-talllet. Kjeld havde i sin store billedsamling forsøgt at 

finde billeder fra hverdagens arbejdssituationer. Men det er ikke så let, da de fleste 

billeder fra dengang er portrætter af folk i deres søndagstøj og oftest taget i 

fotografens atelier. 

 

Det sker på Flynderupgård 

Grundlovsdag den 5. juni 

kl. 13-15 

Sommerferieaktiviteter 

Hver onsdag i juli måned  

kl. 10.30-15.00 

 

Fra sommerferien 2012, en pige 

øver sig i at kniple 

Høstfest den 14. september 

_______________________________ 

Udstillingen ”Sølvtøj og det,  

der ligner” varer til den 18. 

november 2012. 

_______________________________ 

Flynderupgård Museum og 
Frilandskulturcenter,  

Agnetevej 9,  
3060 Espergærde 

www.flynderupgaard.dk 
 

Åbningstider: 
Tirsdag-søndag 12-16 

mandag lukket 

________________________________ 

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 

 

 

 

 

 

Maj 2013 

http://www.fkfv.dk/
http://www.flynderupgaard.dk/
mailto:info@fkfv.dk


 
 

 

 

Men billeder og fortællinger  var både inspirerende og spændende i forhold til 

formidlingen på Flynderupgård. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig og 

fordelt posterne. Se www.fkvf.dk 

Årets udflugt til Fyn lørdag den 15. juni 2013  
Sammen med nyhedsbrevet får du invitation til årets udflugt. Husk bindende 

tilmelding senest den 7. juni. Prisen er kun 300 kr. for busturen inkl. entre, frokost, 

morgenkaffe , mm. Prisen for ikke medlemmer er 100 kr. dvs. det der svarer til et 

medlemskab af foreningen – så hvorfor ikke ligeså godt melde sig ind? 

Turen går til Humlemagasinet ved Harndrup, der er et lille museum med mulighed for 

mange forskellige oplevelser, og et haveanlæg på 10 tdr. land med forskellige 

temahaver. Tjek gerne www.humlemagasinet.dk    

Bjørnebanden huserer på Flynderupgård 
I sidste nummer af nyhedsbrevet var der et indlæg af Gert Andersen, der  var 

begyndt at skrive en lille dagbog fra livet blandt ”Vennerne” på Flynderupgård. Gert 

opdaterer løbende dagbogen, og nu kan du læse den – forløbige udgave – på 

foreningens hjemmeside www.fkfv.dk. Når Gerts får lyst og lejlighed, kommer der et 

afsnit mere på. Til dette nyhedsbrev bringer vi følgende lille uddrag, som han gerne 

ville have bragt – tak for det! 

 

De fem M’er 
Vi er usandsynlig heldige, vi som lever her i Danmark, hvor vi har et moderne 

demokrati, og hvor der bliver gjort så meget for os ældre. Vi, der bor her i 

Nordsjælland, har indtil videre sluppet for de bandekrige der hærger i det øvrige 

Danmark, og det gælder også her på Flynderupgaard, hvor vi også er sluppet for 

bandekrige.  

Tilsyneladende har Bjørnebanden sat sig på fremstillingen af 16 nye borde, og der 

hersker en slags stilhed før stormen inden benene til bordene bliver fremstillet og sat 

på bordene. 

Men vi er alle sammen meget heldige, fordi vi har nogle dejlige ”M”er, der gider gøre 

en masse for os mandfolk. 

”M”erne: Merete, Maria, Majbritt, Majken og Margit skal have en uforbeholden ros, for 

den indsats de gør for os uimodståelige ”M”ænner . Vi  ”M”ænner er godt nok lidt 

forskellige, set igennem humoristens briller, og nogen mere forskellige end andre, men 

al den forskellighed er det, der giver mangfoldigheden, og det der gør, at vi er så 

gode til at lave mangfoldige ting. 

Kulturhavnen blev indviet med sild, rebslagning og reklame for 

det store sundtoldsmarked til august 
Lørdag den 25. maj var den store dag, hvor Kulturhavn Kronborg officielt blev indviet. 

Museerne havde sagt ja til at deltage, og Vennerne på Flynderupgård stillede op 

med en bod sammen med frivillighedsgruppen fra Skibsklarergården. De holdt til i 

boden ved siden af, men også gik rundt på værftspladsen for at vise sig frem i deres 

flotte kostumer. Vejret holdt sig tørt, og det blev et par festlige timer. 

Se billederne her til højre  

Grundlovsdag 
Onsdag den 5. juni er den traditionsrige Grundlovsfest i parken Flydenrupgård. Man er 

velkommen fra kl. 12.00, og man kan købe håndmadder, kaffe, kringle og grundlovs-

dessert. Grundlovstalen er ved Lars Roman Engel, direktør for Hamlet Scenen. Der er 

uddeling af midler fra Nellemansfonden, Espergærdekoret synger og 

Hjemmeværnsorkestret spiller. Der er gratis adgang til museet den dag. 

På glædeligt gensyn i parken! 

 

Kulturhavnens indvielse 25. maj 2013 
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