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Det sker på Flynderupgård 

Sommerferieaktiviteter 
Onsdage: 

 2. juli, 9. juli, 16. juli, 

 23. juli, 30. juli. 

Kl. 10.30-15.00 

Børn gratis adgang 

Der vil de 3 første onsdage være 

markvandring, men stalden er 

ikke åben for tiden. 

Fødevarestyrelsen har meldt at 

grise ikke må udsættes for 

smittefare udefra. Publikum kan 

nemlig være bærere af penicillin-

resistente bakterier, og kan 

derved smitte grisene. 

_____________________________________ 

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 

_____________________________ 

Symaskiner søges 

Har du en god og funktionsdygtig 

symaskine, som du ikke bruger?  

Så er Flynderupgårds Venner  

gerne aftager.  

Kontakt Merete eller kom ud på 

gården med din symaskine.   

Har du lyst til at være aktiv og være 

 

 

via Sommerferie! 

Sommerferien står for døren og børn og voksne kan glæde sig til fem aktive onsdage i 

juli. Som sædvanlig er der rigtig mange aktiviteter på programmet. Nogle er de gode 

gamle kendte aktiviteter, som at lave en græsdukke eller at bygge en båd, og nogle 

er nye. De nye hører til under skudsmålsbogen, som er en nyskabelse denne sommer. I 

gamle dage havde børn på landet mange pligter, og skudsmålsbogen indeholder en 

række opgaver, som børn på landet for 100 år siden typisk skulle udføre. En god 

skudsmålsbog var afgørende for ens fremtidig arbejde. I skudsmålsbogen, som man får 

på Flynderupgård står: 

En skudsmålsbog var i tiden 1832 – 1921, en slags karakterbog for tjenestefolk. Den 
indeholdt alle vigtige oplysninger: navn, fødested, forældre og skole, at man var konfirmeret 
og hvornår man var blevet vaccineret. Et laksegl fra politiet viste, at bogen var lovlig og i 
orden. Hver gang man skiftede arbejde eller sogn (dvs. ens dåbsområde), skulle det skrives i 
bogen, så den kunne kontrolleres næste gang. Mistede man den, eller skrev noget andet i 
den, kunne man blive fængslet eller idømt bøder. 

Børn kan også blive klædt ud i historiske dragter. Der har været rigtig meget gang i 

sypigerne på Skibsklarergården og der venter børnene meget fine dragter.  

  

Der er opgaver, der skal løses hos Madmo’r, Gaardskarlen, Vaskekonen, Syersken, 

Grovsmeden og Rebslageren  

 

               
Adam med ”historisk tøj”. Merete viser de nye forklædekjoler, som ”damerne” skal 

have på til sommerferieaktiviteterne. Hele 34 frivillige er tilmeldt til at arbejde på de 

aktive onsdage.  

 

Juni 2014 

http://www.flynderupgaard.dk/


 
 

 

Frivilligpolitik 
”Frivillige er en uundværlig ressource for Helsingør Kommunes Museer”. Sådan står der i indledningen til museernes nye 

frivilligpolitik. Frivilligpolitikken er en del af en hel mappe der for nylig er blevet udleveret til alle frivillige på Flynderup-

gård.  Mappen indeholder også en skriftlig aftale, der skal underskrives og afleveres på museet – så er man rigtig frivillig.  

Umiddelbart lyder det som en selvmodsigelse – kan man være frivillig, og alligevel ”på kontrakt”?  

Helsingør Kommunes Museer er – som alle andre museer i landet – underlagt Museumsloven. Den beskriver hvordan 

museerne skal arbejde med indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Når man er frivillig skal man 

arbejde efter de samme internationale museumsetiske regler, som de lønnede medarbejdere på museerne, med bl.a. 

faglig redelighed og god opførsel. Alt sammen noget, man som frivillig kan læse mere om i den udleverede mappe. 

Og det er i princippet det, man skriver under på. At man i sin frivillige indsats er indforstået med principper og vilkår for 

samarbejdet. Museet kalder det ”et partnerskab” mellem de frivillige og museerne, dvs. at vi som frivillige yder vores 

arbejdsindsats, vi deltager i planlægningen af opgaverne, og vi får noget til gengæld, nemlig en række 

frivillighedsgoder. Men vi har også glæden ved at yde en god indsats med et gode formål, være med til at bevare 

kulturarven, og ikke mindst glæden ved at være en del af et stort socialt netværk, med al den hygge og sjov, det kan 

før med sig .  

 

Endelig er den underskrevne aftale et spørgsmål om at være dækket af museets forsikring, og dels har museet pligt til at 

sørge for at indhente børneattester på alle, der arbejder med børn.   

 

Frivilligpolitikken gælder for alle de frivillighedsgrupper der er på museerne, altså på Flynderupgård, på 

Skibsklarergården og på Værftsmuseet, men også for de ”frie fugle”, der ikke ønsker at være en del af en gruppe, men 

som kan indkaldes  

Så svaret er – jo selvfølgelig kan man være frivillig med en skriftlig aftale. Og så er der orden på tingene.   

Sundtoldmarked 2014 - Lørdag den 23. august finder årets store Sundtoldsmarked sted. 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, ikke mindst dem, der kan hjælpe til bag kulisserne. Og hvis du har en høj hat eller andre 
klædningsgenstande fra den gang, du kan undvære, bliver du meget populær hos sypigerne på Klarergården! 

  

   

   

 

 

 

Tak for gode dage med Multikulturel Festival den 

24. maj, Grundlovsdag den 5. juni og årets udflugt 

den 14. juni. – Hvem sagde noget om regnvejr? 

mailto:mfr03@helsingor.dk

