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Det sker på Flynderupgård 

Høstfest- og marked 
Lørdag den 13. september 2014: 

 Kl. 12-16 

Gratis adgang 

God gammeldags flæskesteg med 

kartofler, brun sovs og 

hjemmelavet rødkål og 

drueagurker:  65 kr. 

2 frikadeller med rugbrød: 35 kr. 

Æblekage 25 kr. 

Hjemmebagt kringle 20 kr. 

Krus kaffe eller te: 10 kr. 

Øl, vin og vand  

For de frivillige, der deltager i 

høstfesten er der mødetid kl. 9.00 

med morgenmad og gennemgang 

af de opgaver, der skal være klaret 

inden høstfesten åbner kl. 12.00 

_____________________________________ 

Aktuel udstilling 

 Stik fingrene i jorden – historier om 

haver gennem 100 år 

Udstillingen fortæller om havelyst 

ude og inde og giver et indblik i, 

hvordan haven har ændret sig 

igennem de seneste 100 år. 

_______________________________ 

Flynderupgård Museum og 
Frilandskulturcenter,  

Agnetevej 9, 3060 Espergærde 
www.flynderupgaard.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 Merete Frederiksen  

på tlf. 49281904 eller  

Margit Andersen på tlf. 25300485 

 

 

 

via Høsten skal fejres med en god høstfest 

Det sker lørdag den 13. september 12-16 

Årets høst er i hus. Den sidste byg og havre blev mejetærsket sidst i august og kørt i 

lade. Høsten har været acceptabel. Markerne bliver ikke sprøjtet, så lidt ukrudt følger 

jo med. Hvedehøsten var ikke stor for fuglene er hård ved den. Der bliver ikke dyrket 

meget på de omkringliggende marker, så der er bud efter Flynderupgårds lille stribe 

hvede, lige så snart der er sået. En hel del kartofler, og roerne, står stadig på marken til 

de skal bruges i efterårsferien.  

God gammeldags mad og høstmarked med mange boder 

Og når høsten er i hus, skal der være høstfest og høstmarked. På Flynderupgård fejres 

den med spillemandsmusik, forhåbentlig lidt dans og som altid – den gode 

gammeldags danske mad fra egen avl tilberedt af de dygtige madmødre i 

Spisehuset. Mere end 20 handelsboder med alskens varer fra lokale producenter, bl.a. 

honning, strikvarer, pileflet, nyopgravede kartofler og andre grøntsager, syltede varer, 

trævarer og andre spændende ting, skal nok få hele gården til at summe af liv og 

glade gæster. Og så er der selvfølgelig nyrøgede sild! 

Høstfesten begynder kl. 12.00 og der lukkes ned igen kl. 16.00. I år må vi undvære de 

dygtige hyrdehunde; de er nemlig til EM i Agility i Luxemburg. 

Til gengæld kommer der en stor bunke tumlehalm, der bliver hestevognskørsel, 

historiske lege og meget andet. Nedenstående fotos er fra høstfesten 2013 – med godt 

vejr! 
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Stalden skal bygges om i efteråret 

Der er trådt en ny lov i kraft, der bl.a. betyder, at køerne kun må bindes i visse situationer og kun i 1 time. Loven siger 

også, at der skal være en seng pr. ko. Det betyder at båsene skal bygges om til bokse, hvor der kan gå fra 1-2 køer 

sammen afhængig af, om de kan sammen. Det kræver også, at kvierne er afhornede fra de er små, så de ikke kan 

skade hinanden. Køerne kommer til at stå i dybstrøelse i deres ”senge”, dvs. at de hver dag for ny halm strøet ind, og at 

”halm-madrassen” så vil blive fjernet 1-2 gange om året. Til det arbejde skal der indkøbes en særlig maskine, der kan 

klare det hårde arbejde, da en sådan halmseng er en tung og svær ting at fjerne med håndkraft. Og gården har jo ikke 

ligefrem et helt arbejdshold af stærke karle, som i 1920’erne. Køer og kalve skal også have adgang til grovfoder 20 timer 

i døgnet, og det får de via halmen. Landmand Leif Rasmussen har netop bestilt 70 store baller halm. Den halm, der 

produceres på gården bruges selvfølgelig også, men dækker slet ikke behovet. Der bruges mere halm end normalt, for 

de skal have det godt, både grise, heste og køer, fortæller Leif til Frilandsposten. 

Loven siger også, at fra 2016 skal alle køer have adgang til roterende kobørster, én børste pr. 50 køer – så med de 3-4 

køer, der normalt er på Flynderupgård, vil det nok række med én roterende børste. Men de skal alle have adgang til 

den, så placeringen skal der lige ses på. Men det er besluttet, at kobørsten allerede nu etableres samtidig med 

ombygningen.  Ombygningen kræver, at store dele af gulvet i kostalden skal brydes op, dels for at sænke niveauet, og 

for at der kan støbes med noget specielbeton. 

Også kalvene er der tænk på i den nye lovgivning. De skal bl.a. altid gå to og to, og der skal være åbne gitre, så de 

kan se køerne. De to kalve, der lige nu er på Flynderupgård, en tyrekalv og en kviekalv nyder stadig sommeren 

sammen med deres mødre og har drukket mælk hos dem hele sommeren, så de har det rigtig godt og er i fin 

foderstand. 

Svinestalden er stadig lukket for publikum på grund af fare for at få den penicillinresistente MRSA-bakterie ind i stalden, 

som det skønnes, at mellem 6.000 og 12.000 danskere er smittet med uden at vide det. Men så kan vi i hvert fald 

fortælle, at ni små grislinger blev født sidst i august, og trives godt.  

 

Sundtoldmarked 2014, lørdag den 23. august. En fantastisk dag med mange gæster, og mange frivillige.  

  

         

   

Sommerferien bød på nye ting. De fine dragter var meget populære, men  

der var ikke nok til de små børn, så dem skal der sys flere af til næste sommer.  

Også skudsmålsbogen var sjov for børnene – og for bedsteforældrene!  

Man skulle hjælpe opgaver hos Madmor, Gårdskarlen, Vaskekonen,  

Syersken, Grovsmeden og Rebslageren. På de 5 aktive onsdag var der ca.  

1500 børn og voksne. Og der var travlhed! Onsdag den 23. juli var der fx  

bygget 115 både og smedet 60 søm. 

  

Tak for gode dage med sommerferieaktiviteter og Sundtoldsmarked - Se flere fotos på www.fkfv.dk.  

:  

 


