
 
 

 Frilandsposten 1 2020 
 

    Flynderupgårds Venner 

 

Flynderupgård i 2020 

Generalforsamling 2020 

Onsdag den 18. marts 17.30 
 

Fejring af maj måneds komme  

Lørdag den 2. maj 12-16 

 

Grundlovsdag 

I haven den 5. juni kl. 13-15.  

Udflugt 11. juni 

Nakkehoved fyr og Fyrkroen.   

Sommerferieaktiviteter 

 onsdage i juli:  

8. juli, 15. juli, 22. juli,  

kl. 10.30-15.00 

Plankelaks på grill  

onsdag den 26. august kl. 17 

Årets gang: Høstfest- og marked  

Lørdag den 29. august  

kl. 12-16 

Jul på landet 

Lørdag den 19. december 15-18 

_____________________________________ 

OBS:  

HUSK at betale kontingent på 

foreningens bankkonto:  

Regr.nr.1551 Kontonr. 

9627456 

Angiv tydeligt navn - og 

gerne medlemsnr. 

Kontingent: Enkelt 100 kr. og 

familie/par 150 kr. 

OBS:  Du kan også betale kontant 

ved generalforsamlingen 

Husk at give os din mailadresse så 

vi bedre kan holde dig orienteret. 

 

 

 

   

 

 

Februar/marts 2020 

Velkommen til 2020 på Flynderupgård 

Et nyt og spændende år er begyndt. Det kan du læse mere om på de følgende 

sider. Læs også om årets tur for Venneforeningen – i år fastlagt til torsdag 11. juni 

Vinterferien er godt overstået. Det blev til 3 aktive dage med fastelavnsris, 

havregrødsboller og varm kakao, og en masse hamren og tømren til nye 

fuglekasser, små både og meget mere. 

Første kommende begivenhed er generalforsamlingen:  

Generalforsamling onsdag den 18. marts 2020 

Hermed indkaldes til årets generalforsamling 

Kl. 17.30: Sædvanen tro begynder aftenen med fællesspisning fra ca. 17.30, hvor 

man kan købe hovedret og dessert for 75 kr. Tilmelding til spisning til Hildur 

Nellemann på tlf. 3022 6624 hildur.n@mail.dk eller på foreningens mail: 

info@fkfv.dk, senest onsdag den 11. marts 2020 

Kl. 18.30: Generalforsamling. Foreningen byder på kaffe med hjemmebagt 

kringle. Se dagsorden herunder. 

Kl. ca. 19.30: Thomas Nielsen, der blev ansat på museet 1. oktober i en stilling som 

leder af Publikum og Oplevelse, vil komme og fortælle om de mange nye tiltag 

og de nye tanker for Flynderupgård.  

Dagsorden 

1. Valg af dirigent  

2. Beretning om foreningens virksomhed  

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  

4. Fastsættelse af kontingent  

5. Indkomne forslag (skal være formanden skriftligt i hænde fem 

hverdage før generalforsamlingen)  

6. Valg 

7. Eventuel 

Bestyrelsen:  

På valg: Maria Dalsgaard, Ole Clausen, Tage Jensen  

Ikke på valg: Jess Nielsen, Hildur Nellemann, Bent Justesen,  

Suppleanter: Kirsten Westergaard, Felix Ribish 

Revisorer: Mogens Peulicke, Kirsten Hess 

Revisorsuppleant:  Leif Zimmermann 
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 Fra udstillingsrum til levende lystgård anno 1920’erne 

Hvis du besøger Spisehuset i dag, vil du opdage, at den meget flotte købmandsreol er flyttet ind i det 

første rum i Spisehuset, og der er bygget en ny disk. Fremover sælges entrebilletter til museet derfra, og her 

kan du fortsat købe vores gode hjemmelavede marmelade og mange andre fine ting.  

Til gengæld er hele hovedhuset ved at blive forvandlet. I februar er museets folk begyndt at omdanne 

stueetagen i hovedhuset til en lystgård anno 1920. Det er tanken, at stuerne både skal være 

levende museum og et godt sted at opholde sig, drikke en kop te, læse en bog, deltage i en historisk 

salon, eller lytte til musik.  

De nye forandringer er nogle af de tiltag, som museet har taget for at forny Flynderupgård blandt andet 

med det formål bl.a. at gøre hele stedet mere økonomisk bæredygtigt. Museet har en meget lille 

økonomi, og hvis vi vil bevare museet med dyrene i stalden og på marken, er det bydende nødvendigt, at 

der bliver set på indtjeningen. Museet er derfor gået i gang med en plan, der netop skal sikre en bedre 

økonomi. 

Et af de nye tiltag var det meget flotte julemarked i december 2019, og det er et fælles ønske mellem 

museet og venneforeningen igen i 2020 at arrangere ”Jul på landet”. Julemarkedet gav et flot overskud, 

og årets sidste arrangement ”Godnat til dyrene” den 27. december rundede flot året af.  

Museet ønsker at gøre huset levende. For at virkeliggøre det har museet meldt, at de har brug for 

venneforeningen og de frivilliges hjælp. Når de kommer lidt længere i arbejdet, vil museet invitere os 

frivillige til at være med som historiske aktører, der kan være ”fruen i huset” eller den ”hjemvendte farbror” 

for en dag. Museet drømmer om at samle en gruppe af frivillige, der befolker hovedbygningen i 

åbningstiden 

Det skal også være muligt at leje mødelokaler og derfor vil to lokaler - et i stueetagen og et på første sal 

blive omdannet til smukke mødelokaler.  

Fiskeriudstillingen er blevet pakket ned for at give plads til udstillingen Magtens landskab om 

Nationalparken Kongernes Nordsjælland. Fiskeriudstillingen skal vises igen, men der er stadig overvejelser 

om, hvordan den skal vises i fremtiden. 

Den gamle Skolestue får en ny plads tættere på skolerne og vil fremover kunne bruges mere aktivt  

i skolernes egen formidling af børneliv og undervisning i tidligere tider.  

 

 

 

Den imponerende købmandsreol har fået ny liv i 

Spisestuen, og der er bygget en flot disk, hvor 

kunderne ekspederes fra. 



 
 

Ude på Landet – tæt på Byen 

Et år er gået siden vi her i nyhedsbrevet fortalte om de ting, der sker i landbruget på gården. Sidst skrev vi 

om bestræbelserne på at se Flynderupgård som en helhed, og disse tanker er stadig den basis, der 

arbejdes ud fra – nemlig et museum, der er en lystgård med avlsbygninger, en besætning, marker, haver, 

køkkenhave, spisehus, park og ansatte. 

Siden oktober 2018 har en ”visionsgruppe” arbejdet på at sætte en retning for udviklingen af museet, og 

visionen danner fortsat baggrund for både det daglige arbejde og de langsigtede planer for stedet. Den 

primære indsats for dyrene har gennem dette år ligget på dyrevelfærden, hvor der tages fat på et område 

ad gangen. Således er alle ca. 11 katte nu neutraliserede, vaccinerede og øremærkede. Nogle af kattene 

er mest kæledyr, andre mere vilde, men de sørger for det katte skal, nemlig at holde musebestanden nede.  

Der er 6 hunfår og 3 gimmerlam fra 2019 samt 4 små lam, og der kommer måske flere til snart. Typisk bliver 

fårene taget ind når de skal læmme, og en daglig rolig omgang med fårene på folden har givet en mere 

rolig fåreflok. Der er kommet et fint samarbejde op at stå med ejeren af en fårehund, og det er skønt at se, 

hvor fint og roligt fårene responderer på hunden. 

De to heste Jane og Jakob har det fint, men Jane er med sine 21,5 år ved at være en ældre dame, af en 

Jysk hest at være, så der går nok ikke længe, før en ny generation kommer til – en kammerat til Jakob, som 

nu er ca. 16 år. Ønsket er en ung hest, som har lært at gå for vogn og fx trække en harve. 

Køerne har været igennem et generationsskifte. I efteråret kom der tre nye dyr til, en ko og to kviekalve af 

den gamle røde malkerace fra 1930erne. De har de skønt klingende navne Signe, Hyldemor II og Stefanie. 

De er lidt mindre end den senere udviklede røde race fra 1970érne, som Rosa og hendes mor er fra. Alle 

fem er rolige og vant til at være i hænder, så der er gæstevenlige. 

De to grisesøer Mary og Sofie er kommet ud af stalden og ud i naturen i fine nye huse. De stortrives og har i 

de kommende måneder besøg af Hr. Lund, der gerne skulle blive far til små nye grise.  

De mange gæs og høns trives ligeledes og følger døgnets rytme, som sådanne gør. 

Formidling et kodeord 

Også på markerne er der planer. Da udbyttet på de 12 ha i forvejen  

ikke er stort, vil der i højere grad blive arbejdet med jordforbedring og  

høslet, forsøg med gamle kornsorter, ældre kartoffelsorter, artiskokker,  

asparges og lign. Alt sammen med henblik på bl.a. formidling til  

besøgende, men også af hensyn til den omgivende natur. Fx skal  

blomsterstriber og ”lærkestriber” gavne insekter og fugle. Der er også  

planer om at gennemføre kurser, hvor publikum kan komme og lære  

fx at beskære æbletræer og meget mere. 

Formidling er et kodeord på Flynderupgård. Der er netop ansat to nye  

weekendvagter, som foruden at passe landbrug og dyr, også skal  

kunne tage imod besøgende, og fortælle om det de laver, eller tage  

folk med op i parken, i stuerne, eller hvor interessen hos de besøgende  

end er. 

Allerede nu kan de nye tider ses på besøgstallet – fra 9.299  

besøgende i 2018 gik tallet op på ca. 15.391 registrerede gæster i 2019.  

Kom og se grisenes nye huse: Der er inviteret til Grise-fernisering søndag den 1. marts kl. 10.30 

 

  

 

Hold øje med medierne for der kommer hele tiden nye arrangementer til. Hvis du er på facebook kan 

du blive medlem af Flynderupgårds Venners facebook, hvor vi løbende sender nyt om begivenheder – 

søg efter Flynderupgårds Venner! Flynderupgård får også snart egen Instagram, som du kan følge. 



 
 

 

 

 

Arrangementer på Flynderupgård 2020 og for medlemmer: 

 
 Generalforsamling onsdag den 18. marts 2020, fra kl. 17.30 – se forrige side 

 Lørdag den 2. maj: Årets gang – Fejring af maj måneds komme kl. 12-16 

 Fredag den 5. juni: Grundlovsdag kl. 13.00. Museet holder åbent kl. 12-16, gratis adgang denne dag 

 Torsdag den 11. juni: udflugt til Nakkehoved fyr og frokost på Fyrkroen ved Gilleleje. 

 Sommerferieaktiviteter for børn: den 8. 15. og 22. juli – kl. 10.30-15.00 

 Onsdag den 26. august kl. 17: Vi gentager succesen fra forrige år, hvor vi griller laks på planker. Pris: 

85 kr. for medlemmer. Tilmelding til Hildur Nellemann på 3022 6624 hildur.n@mail.dk eller på 

foreningens mail: info@fkfv.dk 

 Lørdag den 29. august: Årets gang: Høstfest/marked 12-16 

 Uge 42: Kartoffelferie – alle dage 10.30-15.00 

 Årets gang: Jul på landet: lørdag 19. december 15-18 

 

 Flynderupgårds Venners sommertur 2020  

Torsdag den 11. juni kl. 10.00 - ca. 16.00 

PRIS: 175 kr. Betales når vi mødes 

Igen år har vi valgt en ”kør-selv-tur”. Vil du med i en af de biler,  

der kører fra Flynderupgård, så aftal det gerne med de andre  

medlemmer eller skriv til info@fkfv.dk 

Program (ca. tider):  

Kl. 10.00 Vi mødes på Flynderupgård og nyder en kop 

 formiddagskaffe med boller til 

Kl. 10.30   Vi kører fra Flynderupgård i egne biler og fylder op,  

med dem, der ikke kører selv 

Kl. 11.15  Ankomst til Nakkehoved fyr Museum  

Kl. 12.45  Frokost på Fyrkroen 

Kl. 14.00  Afgang fra Nakkehoved 

Kl. 14.30  Vi standser ved Hornbæk Havn på vej  

hjem og nyder en øl/vand i skurbyen 

Kl. 16.00 Hjemkomst Flynderupgård 

 

 

 
     

 

Flynderupgård Museum,    Flynderupgårds Venner 

Agnetevej 9, 3060 Espergærde www.fkfv.dk 

www.helsingormuseer.dk  info@fkfv.dk 

 

Åbningstider:   facebook: Flynderupgårds Venner 

Mandag lukket, tirsdag-søndag 12-16,  
 

  

Inkluderet i prisen er: 

Formiddagskaffe med hjemmebagt 

bolle, guide ved fyrene. Frokost på 

Fyrkroen. Øl/vand på vejen hjem. 

Drikkevarer til frokosten er for egen 

regning. 

 

Tilmelding senest fredag den 29. maj til: 

Hildur Nellemann på tlf. 3022 6624 

hildur.n@mail.dk eller på foreningens 

mail: info@fkfv.dk.  

Max deltagerantal i Fyret: 30 
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