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   Frilandskulturcentret Flynderupgårds Venner 

 

Det sker på Flynderupgård 

Lørdag den 24. maj kl. 12-18 
Kulturfestival, Multikulturelt 

Forum. Venneforeningen deltager 

– kig forbi! 

Grundlovsdag 5. juni 

kl. 13-15 

Museet har åbent 12-16  

med gratis adgang. 

Kl. 13 velkomst 

kl. 13.45 Grundlovstaler 

kl. 14.45 Uddeling af midler fra 

Nellemannsfonden 

kl. 15.00 Afslutning 

 

Lørdag den 14. juni 

Årets Vennetur  

Turen går i år til Andelslandsbyen 

Nyvang ved Holbæk og 

Helligtrekongers Kirke i 

Vallensbæk, hvor vi bl.a. skal se 

Arne Nielsens smukke dåbstræ. 

Læs mere på bagsiden. 

_______________________________ 

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 aktiv og være 

 

 

via Velkommen til sommersæsonen 2014 

En ny sæson er nu for alvor en realitet. Arrangementerne står i kø fra nu af og til og 

med efterårsferien. Og hvad er bedre end at tage ud til Flynderupgård, mærke roen 

og den hyggelige, og dejligt landlige atmosfære på den gamle lystgård, i haven og 

på markerne rundt om gården. 

Den smukke gamle have vil igen danne ramme om den traditionsrige Grundlovsdag 

torsdag den 5. juni. Hvis vejret holder - det håber vi. I skrivende stund kan vi ikke oplyse 

om, hvem der skal holde grundlovstalen, men der er flere gode bud i spil. Hvad der er 

helt sikkert er, at Espergærdekoret vil synge de smukke danske sange for os, og at 

Hjemmeværnets Musikkorps vil spille. Og i år vil det være borgmester Benedikte Kiær, 

der vil uddele midler fra Conrad Nelleman og Hustrus Mindelegat. Og nok så vigtigt: 

Spisehuset vil sælge håndmadder, grundlovsdessert, kaffe, hjemmebagt kringle og 

drikkevarer. 

Men inden Grundlovsdag er der Kulturfestival, som Multikulturelt Forum står for. Her 

deltager Venneforeningen. Vi vil fortælle om foreningen og vise lidt gammeldags 

håndværk. Festivalen afholdes ved Sthens Kirke i Helsingør lørdag den 24. maj kl. 12-18. 

Årets tema er dans, og derfor vil man kunne opleve så eksotiske danse som indiansk 

dans, Tango (ved Tango Y Miel) Cubansk dans, tamilsk dans og græsk musik, samt 

Fredensborg Danserne. Venneforeningen vover sig dog ikke ud i dans! Kig forbi og 

mød os og andre foreninger. 

Lørdag den 14. juni skal vi på tur – husk 

tilmelding! Læs mere på bagsiden! 

Og når juni går over i juli er det tid til sommerferieaktiviteter. Som vi tidligere har skrevet 

om i nyhedsbrevet, sker der nye og spændende ting til sommer. En skudsmålsbog og 

nye dragter, både til børn og frivillige er noget af det, gæsterne vil kunne opleve hver 

onsdag i juli. 

Ny hjemmeside 
Foreningen har her i foråret investeret i en ny hjemmeside. Den gamle hjemmeside var 

opbygget i et program, der var noget forældet, og det var derfor på tide at se os om 

efter en ny løsning.  

Hjemmesiden kan udbygges mere end den er på nuværende tidspunkt, bl.a. med 

mulighed for at abonnere på nyheder. Der bliver lagt nyheder på hjemmesiden 

efterhånden som der er nyt at berette fx om arrangementerne. 

Hjemmesiden indeholder også en kalender med oversigt over årets arrangementer på 

Flynderupgård eller som er aktuelle for Venneforeningens medlemmer eller publikum. 

Hjemmesidens adresse er stadig den samme www.fkfv.dk, og har også samme 

mailadresse: info@fkfv.dk  

 

 

Maj 2014 

Sundtoldmarked 2014 - Lørdag den 23. august skal der igen være 

Sundtoldsmarked. Der er brug for rigtig mange frivillige, og hvis du har lyst til 

at være med, så kontakt frivillighedskoordinator Merete N. Frederiksen på 

5056 6364 eller på mfr03@helsingor.dk. Der er brug for alle slags hænder! 

http://www.flynderupgaard.dk/
http://www.fkfv.dk/
mailto:info@fkfv.dk
mailto:mfr03@helsingor.dk


 
 

 

 

 

 

Frilandskulturcentret Flynderupgårds Venners udflugt 2014  

lørdag den 14. juni 
Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk og Helligtrekonger Kirke i Vallensbæk 

 

PRIS for medlemmer 300 kr.  – PRIS for ikke-medlemmer 400 kr. 

Turen betales i bussen, meget gerne med lige penge. 

   

Inkluderet i prisen er: 

 

Formiddagskaffe med hjemmebagt bolle – Entre til Nyvang – Frokost (1 sildemad + 3 stk. smørebrød) – Entre til 

Helligtrekonger Kirke – Kaffe og småkager i sognegården, samt bus hele dagen fra kl. 8.00 til ca. kl. 18.00. 

Drikkevarer til frokosten er for egen regning. 

 

Program for turen (alle tider – undtagen afgang kl. 8.00 – er ca.-tider) 

 

Kl. 08.00 Afgang fra Flynderupgård 

Kl. 09.30  Kaffepause 

Kl. 10.50 Ankomst til Nyvang 

Kl. 13.00 Frokost  

Kl. 15.00 Afgang fra Nyvang 

Kl. 16.00  Ankomst til Helligtrekongers Kirke i Vallensbæk 

Kl. 17.30  Afgang fra Vallensbæk 

Kl. 18.30 Ankomst Flynderupgård 

 

I Nyvang skal vi bl.a. se:  Husmandssted, brugs, smedje, skrædder, savværk, bageri, slagter, frysehus, mejeri, 

skomager, vognsamling og meget mere. Besøg andelslandsbyens hjemmeside:   www.andelslandsbyen.dk  

 

Helligtrekonger Kirke i Vallensbæk er en ny kirke, indviet i oktober 2012. En del af kirkens udsmykning er en 

lysglobe og et dåbstræ, begge dele lavet af Arne Nielsen fra Snekkersten, og fra bestyrelsen.  Se kirkens 

hjemmeside www.vallensbækkirke.dk 

 
Tilmelding: Margit Andersen tlf. 2530 0485 – mail: mand@privat.dk 

SIDSTE TILMELDINGSFRIST ER FREDAG DEN 6. JUNI 2014 KL. 15.00 

 

 

Invitation:  

Fredag den 23. maj kl. 12.00 – 14.00 er der afskedsreception for 

 museumsinspektør Anne Majken Snerup Rud.  

Receptionen holdes i Spisehuset på Flynderupgård.  

Alle er velkomne!  
 

http://www.andelslandsbyen.dk/
http://www.vallensbækkirke.dk/
mailto:mand@privat.dk

