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    Flynderupgårds Venner 

 

Det sker på Flynderupgård 

Indvielse  

af Smedjen på Flynderupgård 

fredag 9. oktober kl. 14.00 

Efterårsferie i uge 42 

hver dag fra 10-30-15.00 

www.helsingormuseer.dk. 

Følg med i årets aktiviteter på 

www.fkfv.dk under kalenderen 

_____________________________________ 

Aktuel udstilling: 

 Da landet blev stille 

Fotoudstillingen om livet på landet 

fra 1940 til 1970, der var en tid hvor 

det vrimlede med liv og aktivitet, 

også selv om traktorer og 

selvbindere i løbet af en halv 

menneskealder overtog store dele 

af arbejdet. 

Udstillingen kan ses frem til 1. 

november 2015 

_______________________________ 

Flynderupgård Museum,  
Agnetevej 9, 3060 Espergærde 

www.helsingormuseer.dk 
Åbningstider: 

tirsdag-søndag 12-16 
mandag lukket 

__________________ 

 

 

via Efterårsferie - kartoffelferie på Flynderupgård – hverdage i uge 42 

Efterårsferien står for døren… 

Det betyder frisk luft, røde kinder og jord under neglene. Glem skolebøgerne og 

den travle hverdag, tag på landet og grav dine egne kartofler op. 

Kartoffelferien, som efterårsferien bliver kaldt på Flynderupgård, byder igen på de 

gode gammeldags sysler, ja ikke bare sysler, men i den uge kan du prøve kræfter 

med noget af alt det arbejde, der er på en gård om efteråret. 

Foruden at tage kartofler op, kan alle, der besøger gården i efterårsferien, få lov til 

at prøve at presse æbler til saft, udhule roer til roelygter og kværne korn til mel. Til 

gengæld ser det ikke ud til, at kastanjerne i år når at blive modne, så der kan 

laves fine kastanjedyr. Men så kan man i stedet for bage sig en lækker 

pandekage på grillen.  

Der er aktiviteter alle hverdage i efterårsferien fra kl. 10.30-15.00. 

  

 

 

 

 

 

Oktober 2015 

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 

Har du selv en masse æbler 

fra haven, kan du komme  

og presse dem på 

Flynderupgård i efterårs-

ferien. Husk at tage flasker 

med til den færdige saft. 

mailto:info@fkfv.dk
mailto:info@fkfv.dk
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Smedjen på Flynderupgård indvies fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00 

Endelig er dagen kommet, hvor vi skal indvie smedjen på Flynderupgård. Arbejdet med at få indrettet smedjen 

har været i gang i lang tid, men nu er den i funktion.  

En stor del af udstyret i smedjen stammer fra den gamle smed i Mørdrup, Ove Jensen. Ove Jensen overtog i 1978 

Mørdrup Smedje fra sin far Sofus Peter Nikolaj Jensen. Sofus Jensen flyttede i 1923 til Mørdrupvej 86 og indrettede 

smedjen i et ældre udhus, og flyttede med familien ind i den nybyggede villa ved siden af. Ove var i smedjen 

hver morgen helt frem til han blev godt 90 år. Ove Jensen døde i 2012 i en alder af 92 år, og han var kun 2 år, da 

han flyttede ind. Så der har været smedje på Mørdrupvej i mange år, og nu lever den videre på Flynderupgård. 

Samtidig vil der være fremvisning af den nye løsdriftsstald og snedkerværkstedet vil være åbent. 

Alle er velkomne! 

          

 

 

 

  

  

 

 

Tak for en dejlig 

Høstfest og 

høstmarked 

lørdag den 12. 

september. 

Der var 7-800 

besøgende, så 

de ca. 25 

frivillige havde 

travlt, men det 

var dejligt med 

så mange 

besøgende! 

Ved indvielsen er der åbent i den nye smedje, i kostalden og i værkstederne,  

hvor man bl.a. kan se endnu en fjedervogn, der skal sættes i stand  


