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Frilandskulturcentret Flynderupgårds Venner 

 

Det sker på Flynderupgård 

Efterårsferien 
mandag den 13. oktober til fredag 

den 17. oktober begge dage inkl.  

Alle dage fra 10.30-15.00 

 

Entrépriser 

 

Voksne 30 kr. Pensionister 20 kr. 

Børn gratis. 

Billetten gælder til alle fire 

museer, den dag den er købt 

_____________________________________ 

Haver gennem 100 år 

 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 En dejlig efterårsferie i sigte 

Mandag den 13. oktober slås dørene op for endnu en uges efterårsferie – 

kartoffelferie på Flynderupgård 

 

Efterårsferien har altid være en af de mest populære aktiviteter på Flynderupgård. Her 

kan børnene få fingrene i jorden og nyde godt af den friske oktoberluft, og gå hjem 

med friske røde kinder efter en lang og dejlig dag på den gamle gård.  

Igen i år er programmet fyldt med de gode efterårssysler, og vigtigst er det jo, at 

kartoflerne skal op.  

Som sædvanligt kan du komme med dine æbler fra haven og få dem presset – men 

husk flasker. For jer der ikke selv har æbler med, sørger vi for æbler så alle gerne skulle 

kunne prøve æblepressen og smage det dejlige frisklavede saft. 

Også roelygter skal der fremstilles, og melkværnen skal i arbejde for at fremstille dejligt 

friskmalet mel. Trænger man til et stille hvil, er det måske en idé at nørkle lidt med et 

kastaniedyr eller to.  

Sidste år kom grillen i brug, og det gør den igen i år – til at bage lækre pandekager 

på.  

Til ganen er der mere godt – nemlig nyrøgede sild. Flynderupgårds røglaug går i gang 

allerede ugen før efterårsferien med at rense og ordne sild, der hænges til tørre inden 

de skal ryges – helt frisk fra fad, om man så må sige.  

Museet åbner hver dag samtidig med at aktiviteterne begynder, nemlig 10.30, men 

lukker først kl. 16.00. Det samme gælde spisehuset. Spisehuset har kartofler på menuen 

– på flere måder, fx som lækker kartoffelsuppe. 

 

På gensyn på Flynderupgård 

               
     

 

 

Oktober 2014 

http://www.flynderupgaard.dk/
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Hvad går bestyrelsen og sysler med? 

Det har været en dejlig, spændende og travl sæson, og om lidt kommer efterårsferien med forhåbentlig dejligt vejr, en 

masse glade børn og voksne til aktiviteterne. Inden længe skal blikket vendes mod 2015 og næste års arrangementer 

skal så småt strikkes sammen. 

I år fik vi nye ting på programmet, ikke mindst i sommerferien, hvor bl.a. de fine små skudsmålsbøger blev taget i brug, 

og taget godt i mod. Det samme gjaldt de fine nye dragter til børnene. Og dem skal der gerne sys lidt flere af, især til 

de mindre børn, der også gerne ville klædes ud. Den opgave håber vi, at de dygtige sypiger på Skibsklarergården vil se 

på. 

Men tilbage til 2015. Helsingør Kommunes Museer barsler inden længe med første udkast til en årsplan for det 

kommende år. Bestyrelsen for Flynderupgårds Venner er inviteret med til en snak om indholdet, og selvfølgelig især om 

de aktiviteter, der skal foregå på Flynderupgård.  

I 2013 afholdt museet og venneforeningen i samarbejde en temadag, hvor vi sammen kiggede på de forskellige 

aktiviteter og på, hvordan vi kunne forny nogen af dem, eller få helt nye ideer. Når årsplanen for 2015 er vedtaget, er 

det tanken, at vi i samarbejde igen inviterer medlemmer og frivillige til en temadag (eller en aften eller eftermiddag), så 

vi sammen kan kiggede nærmere på selve indholdet af aktiviteterne så alle gode ideer kan komme på bordet. For 

dem er der helt sikkert mange af! Temamødet bliver formentlig i januar eller februar 2015. 

Og så til det, der altid er aktuelt for foreningen – at sikre, at der kommer nye medlemmer til, og da gerne aktive! Der er 

altid plads til flere. Det siger nok alle foreninger. Vi synes nu ikke, at vi kan klage over antallet af aktive medlemmer, for vi 

er heldigvis mange, men derfor er det altid dejligt med flere. Til den nys overståede høstfest var vi ca. 35 aktive. Og det 

var ikke én for meget. Aktiviteterne på Flynderupgård er meget populære, og der kommer hele tiden et stigende antal 

gæster til aktiviteterne. Altså er der brug for flere hænder. 

Man behøver slet ikke at kunne noget særligt for at være aktiv på Flynderupgård. Bare have lyst til hyggeligt samvær, til 

at have med børn at gøre og at give den en skalle, når det er nødvendigt. Og det fører så over i det næste, som 

bestyrelsen ”sysler” med. Hvordan kan vi sikre at viden om de gamle håndværk består? Ikke bare viden, men også at 

kunne det? Fx at slå reb, håndsmede et søm, ryge en sild, karte uld osv.  

Derfor appellerer bestyrelsen især til håndværkere, der har lyst til at dele deres viden, og til yngre folk, der har lyst til at 

”stå i lære” hos de dygtige medlemmer og håndværkere på Flynderupgård. Bestyrelsen har et ønske om at kunne 

organisere et samarbejde med sådanne folk. Så hvis du har lyst til at være med til at løfte den opgave, er du meget 

velkommen! 

Venneforeningen vil nemlig gerne være med til at bevare viden om gamle håndværk! 

 

         

  

Høstfesten 2014  

:  Lidt tal:  

ca. 1100 gæster  

ca. 400 biler  

244 portioner 

flæskesteg 

375 kopper kaffe 

340 røgede sild  

250 hestevogns-

ture. 

Og vejret var godt! 

 


