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    Flynderupgårds Venner 

 

Det sker på Flynderupgård 

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. Besøg 

den flotte udstilling, som er 

beskrevet her under.  

Sommerferie 

Uge 27: 5. juli- 8.juli 10.30-15.00 

En sommermiddag med nye 

kartofler og nyrøgede sild 

Onsdag den 3. august kl. 17.00. 

Vær med til at ryge sild, som vi 

spiser sammen og med nye 

kartofler til. Samtidig holdes et 

lille foredrag om silden og om det 

at ryge sild.  

_____________________________________ 

Aktuel udstilling: 

 Hvad er det med den 

udsigt? 

Flere hundrede års skilderier af 

udsigten ved Nordsjælland; en 

solskinsaften, en tåget morgen, en 

ruskende vinter, et blæsende forår, 

et skibsforlis, en trillebør, et 

hverdagsøjeblik, en uendelig 

solnedgang, set fra højre og fra 

venstre. Oplev den smukke 

udstilling, der er skabt af 

multikunstneren Gry Fosgrau 

Byrgesen i samarbejde med 

Helsingør Kommunes Museer. 

Udstillingen præsenterer malerier, 

tegninger og skitser af 

kysttrækningerne og livet ved 

Øresund og Kattegat. Udstillingen 

kan ses frem til 30. oktober 2016. 

_______________________________ 

 

 

via Så blev det forår… 

April måned blev vist med lige så meget rigtigt ”april-vejr” som betegnelsen siger. 

Både sne, hagl og rigtig sommer kort efter. Og så igen regn og rusk. Men lidt 

væde til marker og haver var tiltrængt. Også maj har været svingende men nu er 

alt grønt og frodigt. 

Sommeren trænger sig på, og med den er en ny sæson i horisonten. På 

Flynderupgård er der allerede fuld gang i forberedelserne til sommerens forskellige 

aktiviteter. Sommerferien bliver i år koncentreret om en aktiv uge, som også 

skrevet om i sidste nyhedsbrev. ”Sommeren på Flynderupgård” falder i uge 27, 

altså fra tirsdag den 5. juli til fredag den 8. juli begge dage inkl.  

Der har ikke helt været enighed mellem foreningen og museet om at ændre 

sommerferieaktiviteterne fra de sædvanlige aktive onsdage, og til at koncentrere 

aktiviteterne i en uge, men det må komme an på en prøve, og det må vurderes 

efter denne sommer, om det bliver godt for publikum eller ej. I princippet bliver 

det omtrent lige mange dage, der bliver holdt åbent, som fx i efterårsferien og i 

vinterferien, men skolernes sommerferie strækker sig jo over mere end den ene 

uge.   

Også forberedelserne til det efterhånden største arrangement 

”Sundtoldsmarkedet” er i fuld gang, hvor der bygges mange nye boder bl.a.  

 

 

 

 

 

 

 

Maj 2016 

Får og lam hviler i skyggen i den tidlige forårsvarme i begyndelsen af maj. Syv 

søde små lam blev det til i denne sæson. Der er kommet fem nye får til, og en 

ny vædder, og i begyndelsen af maj blev fårene klippet. Alle marker er tilsået, 

og tidlige kartofler er lagt. Roefrø er også lagt. Vintersæd er helt opgivet for 

rågerne spiser kornet.    



 
 

 

 

Årets udflugt lørdag den 11. juni 

Kl. 9.00 Vi kører fra Flynderupgård   

Kl. 9.30  Formiddagskaffe og hjemmebagte boller 

Kl. 10.00  Rundvisning i Ringovnen 

Kl. 11.30 Afgang mod Hørsholm 

Kl. 12.00 Ankomst Hørsholm Jagt- og Skovbrugsmuseum 

Kl. 12.15 Frokost på cafe Sneppen 

Kl. 13.00 Vi besøger museets forskelige udstillinger 

Kl. 15.15 Afgang mod Flynderupgård  

Kl. 16.00 Ankomst Flynderupgård 

Pris for medlemmer 300 kr. Se hele programmet på hjemmesiden 

OBS: I skrivende stund er der ikke så stor tilmelding, så bestyrelsen overvejer at revidere turen, så den bliver 

billigere, og måske kortere. Det betyder bl.a., at vi vil forsøge at køre i egne biler. Af samme grund har vi rykket 

deadline for tilmelding frem til den 27. maj, så vi har mulighed for at ændre på turen. Tilmelding på info@fkfv.dk 

eller til Jeithi på mail jeithililhammer@gmail.com eller på tlf. 53256430.  

Generalforsamlingen den 15. marts 2016 
Tak for deltagelsen i en hyggelig Generalforsamling den 15. marts. Mere end 60 medlemmer havde fundet vej til 

Nellemannstuen og vi fik en hyggelig aften først med god mad og bagefter til selve Generalforsamlingen. 

Bestyrelsen havde i år valgt ikke at arrangere underholdning. I stedet for fremlagde bestyrelsen en række forslag 

til medlemsarrangementer, som medlemmerne blev bedt om at tale om, og på et ark skrive, hvilke ting der 

kunne være interesse for. Det var meget givende og dejligt, at så mange viste interesse for bestyrelsens ideer.  

En ting er mange gode ideer – noget andet er at gennemføre dem. Men det er bestyrelsens klare ønske, at nu 

går vi i gang med nogle af forslagene, og det første bliver onsdag den 3. august til ”Sildeaften”. Læs mere under 

”det sker” på side 1. Tilmelding til Jeithi Lilhammer-Karlsen. Pris 25 kr. pr. deltager, der dækker mad + 

efterfølgende kaffe. Sildeaftenen fik flest point ved tilbagemeldingen fra medlemmerne.   

Af de andre ting, som bestyrelsen lagde frem, var der stor interesse for en sangaften, for  

filmaftner, foredrag om bl.a. madkultur og meget mere. Bestyrelsen vil også meget gerne invitere til en dag med 

besøg i den nye smedje, Men det vender vi tilbage med mere om.  

 

     

 

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 frivilligheds-

koordinator Merete 

Frederiksen på tlf. 

49281904 

 

 

Følg med i årets aktiviteter på www.fkfv.dk under kalenderen 

 

Flynderupgård Museum,  

Agnetevej 9, 3060 Espergærde 

www.helsingormuseer.dk 

Åbningstider: 

Mandag lukket, tirsdag-søndag 12-16,  

onsdage 12-20  

 

Har du endnu ikke betalt kontingent så husk at gøre det 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. 

 

 

 

Et lille lam 

i fuld 

firspring 

efter mor 
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