
 
 

 Frilandsposten ⬧2021 
 

    Flynderupgårds Venner 

 

Flynderupgård i 2021 

Plankelaks på grill  

onsdag den 1. september kl. 17 

Udflugt  

8. september 2021 

Frilandsmuseet.   

Kartoffelferie – efterårsferie 

Uge 42  

Tirsdag den 19.- fredag den 22. 

oktober – 10.30-15.00 

Generalforsamling  

datoen er endnu ikke fastlagt, 

men vi forventer, at den bliver 

afholdt i marts 2022 
 

_____________________________________ 

Fik du ikke betalt 

kontingent for 2021? 

Indbetal 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. 

 

 

 

   

 

 

August 2021 

Efterår på Flynderupgård 

Så er vi et godt halvt år inde i tiden med det nye Flynderupgård. Flynderupgård 

blev ved årsskiftet en selvstændig kulturinstitution, hvor ”Kultur, Natur og 

Oplevelser” er i højsædet. Flynderupgård hører ikke længere ind under Helsingør 

Kommunes Museer, men med det smukke hovedhus – den fine lystgård, der ligner 

en lille herregård og med de smukke gamle rødmalede landbrugsbygninger, er 

omdrejningspunktet stadig 1920’erne. Michael Gyldendal begyndte som ny leder 

den 1. marts, og han har lige siden arbejdet på en god transformation fra 

museum til et aktivt sted for Kultur, Natur og Oplevelser - bl.a. som den østligste 

port til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.  

”Vi har brugt mange kræfter og tid på ”skilsmissen” fra museerne, fortæller 

Michael til Frilandsposten. Det har betydet, at vi har måttet gennemgå alt – lige 

fra hver eneste lille fysiske genstand til, hvordan vi kunne få skilt økonomien ad. 

Indtil videre er vi kommet godt igennem denne ”lykkelige skilsmisse”, og har i 

løbet af sommeren fået gennemført en række mindre og større arrangementer. 

Vi har fx haft traktorsafarier, omvisninger, vi har fået godt gang i køkkenhaverne 

og meget mere, fortæller Michael, der glæder sig til den fortsatte indsats for at 

gøre Flynderupgård til en veldreven kulturinstitution for hele lokalområdet, men 

også for dem, der kommer på besøg længere væk fra”.  

     

Halvandet år med færre aktiviteter 

For Venneforeningen har det længe været en tid præget af Corona – lige som i 

hele samfundet. I efteråret 2020 fik vi dog både gennemført en rigtig hyggelig 

medlemstur til Nakkehoved fyr Museum og en fin kartoffelferie, men hen mod jul 

blev det hele igen lukket ned. Generalforsamlingen og alle planlagte 

arrangementer i foråret 2021 blev aflyst, og først i løbet af maj og juni begyndte vi 

så småt at ses igen i mandagsgrupperne.  

 

I maj 2021 bistod Venneforeningen 

med afvikling af Fårenes dag. Fårene 

blev klippet og der blev fortalt om 

hvad uld kan bruges til, og der blev 

også budt på grillet lam med lækre 

salater til. 



 
 

 

 

 

HYGGELIGE SOMMERFERIEDAGE 

Venneforeningen åbnede igen i sommer op for de traditionelle sommerferieaktiviteter for børn. Det blev fire 

hyggelige onsdage, og det var rigtig rart at komme i gang igen efter den lange nedlukning. Besøgstallene er 

dog stadig beskedne, lidt over 100 pr. gang, men vi har hørt, at det gælder mange andre kulturinstitutioner. 

Coronaen sætter stadig spor i vores gøren og laden, og det varer nok lidt inden vi er i samme gode gænge 

som før pandemien ramte os. 

Da der her midt i august blev fjernet afstandskrav og arealkrav skyndte bestyrelsen sig derfor at lave to 

medlemsarrangementer, nemlig en lakseaften og en medlemstur. Vi er også i gang med at planlægge 

kartoffelferien i uge 42 – fra den 19.-22. oktober begge dage inkl. Ligeledes vil der forhåbentlig komme et 

julearrangement. 

Til gengæld har bestyrelsen besluttet at udskyde generalforsamlingen til marts 2022. 

Lakseaften den 1. september  
 

Onsdag den 1. september kl. 17: Vi gentager succesen fra  

tidligere år, hvor vi griller laks på planker.  

Pris: 110 kr. Betales på mobilepay til Maria Dalsgaard eller kontant. 

Drikkevarer til rimelige priser 

Tilmelding senest den 26. august til Maria Dalsgaard på sms til  

4020 1221 eller på foreningens mail: info@fkfv.dk 

 

 Sommertur 2021 - den 8. september 

PRIS: 175 kr.  
Betales når vi mødes eller på mobilepay på 4020 1221 

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 en hjemmebagt bolle til 

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

med dem, der ikke kører selv 

Kl. 11.30  Museumsinspektør Anja Jørgensen fortæller om frivillige  

på Frilandsmuseet og om, hvordan de arbejder med de forskellige laug 

Kl. 12.15  Frokost (picnic kurve fra Spisestuen) og herefter guidet tur  

ved Michael Gyldendal, leder på Flynderupgård  

Kl. 15.00  Før vi kører fra Frilandsmuseet slutter vi af med en øl/vand  

Kl. 16.00 Hjemkomst Flynderupgård 

 

 

 
     

 

Flynderupgård    Flynderupgårds Venner 

Agnetevej 9, 3060 Espergærde www.fkfv.dk 

www.flynderupgaard.dk  info@fkfv.dk 

 

Åbningstider:   facebook: Flynderupgårds Venner 

Mandag lukket, tirsdag-søndag 12-16  
 

Snedkerværksted fra Borre på 

Frilandsmuseet 

  

Inkluderet i prisen er: 

Formiddagskaffe med hjemmebagt 

bolle, entre, guide, medbragt frokost og 

drikkevarer (fra spisestuen). Øl/vand før 

hjemturen.  

 

Tilmelding senest fredag den 3. 

september til: Maria Dalsgaard på sms  

4020 1221 eller på foreningens mail: 

info@fkfv.dk.  
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