
 
 

 Frilandsposten ⬧2 ⬧ 2020 
 

    Flynderupgårds Venner 

 

 

Kontingent 2021 

Du er velkommen til allerede nu 

at betale kontingent for 2021. 

Det gør du på foreningens 

bankkonto:  

Regr.nr.1551  

Kontonr. 9627456 

Angiv tydeligt navn - og 

gerne medlemsnr. 

Kontingent: Enkelt 100 kr. og 

familie/par 150 kr. 

Husk at give os din mailadresse så 

vi bedre kan holde dig orienteret. 

 

 

De smukt julepyntede stuer på 

Flynderupgård nåede ikke at 

blive nydt længe før 

restriktionerne trådte til og 

museet måtte lukke for 

publikum. 

 

 

    

December 2020 

JULEHILSEN 

 

Kære medlemmer af Flynderupgårds Venner 

2020 lakker mod enden og det har været et meget anderledes år. Corona-

pandemien betød mange aflysninger af aktiviteter på Flynderupgård. Vi fik 

da gennemført en dejlig udflugt for medlemmer i august, og en hyggelig 

lakseaften. Vi fik også gennemført vinterferieaktiviteterne for børn i februar, 

og kartoffelferien i oktober. Den ferie blev dog afviklet under visse 

begrænsninger, men jeg tror, at alle os aktive trods alt var glade for, at noget 

kunne gennemføres for publikum i år. Vi var begunstiget med et dejligt 

efterårsvejr de fleste dage, så det hjalp på afviklingen. 

De aktive mænd og kvinder har også kunnet mødes om mandagen i løbet af 

efteråret, med afstand og håndsprit, lige indtil yderligere restriktioner ramte i 

begyndelsen af december, og vi blev mere eller mindre hjemsendt. 

Ikke kun Coronaen har formet året. I juni var Slots- Kulturstyrelsen på besøg på 

alle museerne og udsendte efterfølgende en kvalitetsvurderingsrapport. Det 

var ikke rosende ord til museerne og der blev sat en deadline for 

præsentation af en opfølgningsplan. I august stoppede museumschef 

Maibritt Bager, og der blev udpeget en konstitueret leder for museerne. I 

begyndelsen af december blev ”Opfølgning på kvalitetsvurdering af 

Museerne Helsingør/2020” offentliggjort, og samtidig besluttede Kultur- og 

Turismeudvalget at udskille Flynderupgård fra museerne.  

Flynderupgård vil således ikke længere være en del af Museerne Helsingør pr. 

1. januar 2021, men en selvstændig institution, dog stadig under Kultur-og 

Turismeudvalget. 

En følge af dette er, at der er slået en ny stilling op som leder af 

Flynderupgård med ansøgningsfrist allerede den 6. januar 2021. Målet er at 

have en ny leder på plads pr. 1. marts. Tilsvarende søges en ny museumsleder 

til Museerne Helsingør. Stillingsopslag mm. kan man finde på Helsingør 

Kommunes hjemmeside under ”ledige jobs”. 

Alle disse forandringer er selvsagt ikke gået stille af. Der har været heftig 
 



 
 

 

  
Flynderupgård vil således ikke længere være en del af Museerne Helsingør pr. 1. januar 2021, men en 

selvstændig institution, dog stadig under Kultur-og Turismeudvalget. 

En følge af dette er, at der er slået en ny stilling op som leder af Flynderupgård med ansøgningsfrist allerede 

den 6. januar 2021. Målet er at have en ny leder på plads pr. 1. marts. Tilsvarende søges en ny 

museumsleder til Museerne Helsingør. Stillingsopslag mm. kan man finde på Helsingør Kommunes 

hjemmeside under ”ledige jobs”. 

Alle disse forandringer er selvsagt ikke gået stille af. Der har været heftig debat både internt og i medierne. 

Bestyrelsen har arbejdet hårdt for at påvirke beslutningstagerne til, at det historiske landbrug skulle bevares, 

og politisk er det da også vedtaget, at det levende landbrug skal bevares. Det et bestyrelsen selvfølgelig 

glade for, men også bekymrede over, at ordet ”historisk” i stort set alle sammenhænge er luget ud af de 

kommunale termer. Af samme grund afventer bestyrelsen med spænding (og uro!) resultatet af en 

nyansættelse.  

I landbruget er der også sket ændringer i og med, at de to landmænd blev sygemeldt før efterårsferien, og 

det ser nu ud til, at de ikke kommer tilbage.  

Det betød, at en del af os aktive her i efteråret gik ind for at hjælpe landbruget i en svær tid. Dyrene skulle 

jo passes, køer, heste og grise skulle på vinterstald og der var meget arbejde, der lå og ventede. Ligeledes 

har de frivillige ydet hjælp i spisehuset med forskellige opgaver. Kort sagt har foreningens aktive ydet en 

god og stor indsats i efteråret, og der skal lyde en stor tak fra formand og bestyrelse! Hjælpen fortsætter ind 

i det nye år, og så må vi til marts se, hvem vi så skal arbejde sammen med, og hvordan. 

Det er lykkedes at projektansætte en af de tidligere weekendvagter, nemlig Camilla Jensen, som nu er 

ansvarlig for landbruget. Camilla har allerede fået sat skik på en hel del, og sammen med den anden 

weekendvagt Rikke kører landbruget nu i dagligdagen, men stadig med støtte fra frivillige.  

I skrivende stund ved vi ikke, hvordan Coronaen vil påvirke 2021, men vi håber, at vi snart igen kan invitere til 

dejlige aktive dage på Flynderupgård. Ligeledes har bestyrelsen ikke fastlagt dato for en generalforsamling 

i 2021 – vi afventer lidt endnu. 

 

Alle medlemmer ønskes en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


