
 
 

Tak for et dejligt år på Flynderupgård! 

Julen står atter en gang for døren, og det er tid til at ønske alle venner af 

Flynderupgård en Glædelig Jul, et Godt Nytår, tak for det år, der gik, og på 

gensyn i det nye år. 

Der er sket mange spændende ting på Flynderupgård i 2014. Stalden er blevet bygget 

om og køerne flyttet ind. Smedjen er ved at blive sat i stand, så de gode smedefolk får 

en god smedje at arbejde i, hønsegården er bygget om, og meget mere. I efteråret 

kunne vi også sige velkommen til museumsinspektør. 

På aktivitetsfronten har der også været godt i gang i den. Vi kan tænke tilbage på en 

dejlig lang og varm sommer med en masse gæster, et spændende Sundtoldsmarked, 

en dejlig høstfest, med rigtig mange gæster og boder, og en dejlig efterårsferie, hvor 

vi godt nok fik at mærke, at sommeren ikke varede evigt. Kort sagt – igen et dejligt år 

på gården. 

Bestyrelsen sender sin tak til alle, der har været med til at give publikum så mange 

gode oplevelser!  

2015 står for døren, og museet er allerede langt i arbejdet med årsplanen for 2015. 

Bestyrelsen blev i november inviteret til et møde, hvor vi blev præsenteret for et første 

udkast, og fik lejlighed til komme med gode ideer og kommentarer i forhold til de 

mange planlagte arrangementer i det nye år. Det er en god ting at blive inddraget og 

involveret. Det gælder ikke bare for bestyrelsen, men for alle frivillige på Flynderup-

gård. Bestyrelsen har derfor i samarbejde med Maibritt Bager, Iben Vyff og Merete 

Frederiksen, Leif m.fl. planlagt at gennemføre en temadag i lighed med den, der blev 

gennemført i 2013.  

På en sådan temadag bliver det muligt at spille ind med sine ideer til udvikling af 

aktiviteterne på Flynderupgård, og få endnu mere indflydelse og ansvar, lige inden for 

det område, vi som frivillige hver især brænder for. Men bare for lige at understrege 

det – man er også velkommen til at deltage i temadagen for at lytte og være 

nysgerrig på, hvad der foregår på planlægningsfronten! 

 

 

Det sker på Flynderupgård 

Vinterferie og fastelavn uge 7 

mandag 9. februar til fredag 13. 

februar 2015, begge dage inkl.  

kl. 10.30-15.00 

Besøg Folkestuen og nyd  

den gode julemad  

tirsdag til søndag kl. 12-16. 

Bondens julemenu: 130 kr. 

Se hele menuen på 

www.helsingormuseer.dk  

Juleudstilling: 

Julens engle og Dæmoner – om 

nissens og englens 

kulturhistorie 

tirsdag- søndag kl. 12-16. 

Entrépriser 

Voksne 30 kr. Pensionister 20 kr. 

Børn gratis. 

Billetten gælder til alle fire 

museer, den dag den er købt 

_____________________________________ 

Flynderupgård Museum og 
Frilandskulturcenter,  

Agnetevej 9, 3060 Espergærde 
www.flynderupgaard.dk 

Åbningstider: 
tirsdag-søndag 12-16 

mandag lukket 

Museumsrestauranten Spisestuen  
har lukket mellem 

 jul og nytår, og i januar.  
Åbner igen i uge 4.  

__________________ 

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 
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Temadagen er foreløbig planlagt til mandag den 2. marts kl. 9.00-14.00. Så sæt x i 

kalenderen. Nærmere program følger, men vi regner da med at kunne byde både på 

lidt morgenbrød og frokost ind imellem arbejdet. 

Nogle få af aktivisterne vil være overstået inden temadagen. Det drejer sig om 

julefrokosten for de aktive frivillige, der er planlagt til den 26. januar. Merete har efterlyst 

frivillige til at give en hånd med, og måske er du den, der sidder inde med en rigtig god 

idé til en juleleg, som kunne være sjovt den dag? Snak med Merete om det! 

Vinterferien er næste aktivitet, hvor du som frivillig også er mere end velkommen til at 

give en hånd med ved planlægning og forberedelser. Merete tager det selvfølgelig 

også op om mandagen, hvor de frivillige mødes, men så ved alle, der læser dette, at 

man er velkommen. Og ikke mindst i selve uge 7, hvor vinterferien finder sted, er man 

mere end velkommen til at give en hånd med. Fastelavnsris, fastelavnsboller, varm 

kakao, fuglehuse og meget mere står på programmet.    

Af andre aktiviteter, vi kan glæde os til i 2015 er: Påske-arrangement, Grundlovsdag, 

Sommerferie, Høstfest- og Marked, Kulturnat, Kartoffelferie, Juleudstilling + udstillinger, 

historiske middage og meget mere. 

Da landet blev stille 

Den 25. marts 2015 er det planlagt, at en udstilling, der bliver kaldt, ”Da landet blev 

stille”, skal åbne på Flynderupgård. Titlen skal forstås på den måde, at der skete et 

markant skifte i det danske landbrug i årene mellem 1950 – 1970. I 1960 var der over 

200.000 selvstændige landbrug, men så gik det stærkt ned ad bakke. Landbruget blev 

fra 1950’erne mere og mere mekaniseret og færre og færre beskæftiget i landbruget. 

De mindre familiebrug med både køer og grisehold, og dermed blandet 

planteproduktion, blev svære at opretholde, og mindre og mindre rentable. 

Landbrugene blev langsomt større og specialiserede. Dansk Landbrug regner med, at 

der i 2015 kun er mellem 8.000 og 10.000 fuldtidslandbrug tilbage.  

Fotoudstillingen skal beskrive denne perioden, 1950’ern og 1960’erne, som den blev 

oplevet i vores lokalområde. Museet efterlyser derfor både fotografier og fortællinger 

fra denne periode, der skal supplere fotos taget af fotograf Henrik Sylvest.  

Har du fotos – og/eller fortællinger fra dagliglivet på landet i perioden, enten som 

arbejdsplads, fra ferier eller fritidsliv for børn og voksne, er museet meget interesseret. 

Kontakt registrator Peter Christensen på tlf. 4928 1837, mail pmc03@helsingor.dk 

Den lille grå Ferguson. Næppe har nogen anden traktor præget det danske 

landbrugsland i mere end Fergusons små, enkle traktorer fra 1950'erne og 1960'erne, 

som passede godt til Danmarks mange små landbrug og husmandsbrug. 
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