
 
 

 Frilandsposten ⬧2022 
 

    Flynderupgårds Venner 

 

Flynderupgård i foråret 2022 

Mini Passage – Børneteater på 
gården, 21. og 22. maj  

Pilefletkurser 
30. april - 1. maj 

22. - 22. maj 

Fårenes dag 
29. maj 

Grundlovsfest  
5. juni 13-15 

Udflugt  
x. juni 2022   

Sommerferieaktiviteter  
for børn 

Hver torsdag i juli  
10.30-15.00 

_____________________________________ 

Husk at betale 

kontingent for 2022 

Indbetal på foreningens 

bankkonto:  

Regr.nr.1551 Kontonr. 

9627456 

Angiv tydeligt navn  

Kontingent: Enkelt 100 kr. og 

familie/par 150 kr. 

Husk at give os din mailadresse så 

vi bedre kan holde dig orienteret. 

 

 

 

 

   

 

 

Marts 2022 

Velkommen til et nyt år på Flynderupgård 

Det er med stor glæde, at vi igen har mulighed for at indkalde til en 

generalforsamling, og til forhåbentlig en hel masse hyggelige aktiviteter året 

igennem. 

Vi har allerede afholdt en rigtig hyggelig Fastelavnsfest med op of 300 gæster, 

heraf mindst 85 udklædte og glade børn, der gav de ophængte tønder i 

hejseladen en på lampen! 

Mon dette år 2022 bliver et mere normalt år? Lad os håbe det! I hvert fald er der 

planlagt en hel del arrangementer. Udover dem, der er planlagt, håber vi at 

kunne præsentere mange flere, som annonceres løbende. 

Vi kan også nu se tilbage på det første år på ”egne ben”, altså som en 

selvstændig kulturinstitution, der ikke er en del af Museerne. Reelt set er der ikke 

den store forskel. Grundlaget er stadig en lystgård fra 1920’erne, men vi kan 

tillade os at tage lidt løsere på sagerne. For eksempel er der arbejdsmetoder i 

landbrug så vel som i spisestuen, der rent praktisk nødvendigvis må være lidt 

mere moderne. Men dyrene, traktorerne og mange andre ting er de samme. Det 

samme er de gode gammeldags retter i Spisestuen, og når du kommer op ad 

trapperne til hovedhuset, træder du direkte ind i de fine og smukke stuer, som de 

tilnærmelsesvis så ud i 1920’erne. 

Nye åbningstider 

Dog – alt er ikke ved det gamle. Resurserne er mere knappe efter to år med et 

minimum af indtægter. Derfor vil der i hele 2022 kun være åbent torsdag-søndag. 

Men husk – Flynderupgård er altid et besøg værd, både til en gåtur i parken eller 

et besøg i stalden.  

Der er åbent i stalden hver dag 8.30-14.00 på hverdage og 10-14 i weekenden 

 

 

Søndag den 27. februar var den flotte lade fyldt med 

fastelavnsklædte børn og deres voksne til en hyggelig 

fastelavnsfest. 



 
 

 

 

 

  

Ny landmand søges 

Den 28. februar havde Camilla Kaas Jensen sidste arbejdsdag. Camilla var ansat som landmand og 

naturvejleder, og har gennem det sidste års tid gjort en stor indsats for landbruget og fået gennemført nogle 

meget vellykkede og spændende projekter, som fx traktorsafari, ”den vidunderlige kartoffel” og meget mere. Nu 

skal Camilla videre til nye udfordringer, og på Flynderupgård er leder Michael Gyldendal gået i tænkeboks for at 

overveje, hvilken profil, der skal ansættes. Det skønneste ville jo være at finde en ny landmand, som også kan 

lave nogle spændende projekter for publikum med landbruget, naturen og Flynderupgårds kulturelle profil som 

omdrejningspunkt. Mon man kan finde en god landmand og formidler i én person? Vi håber! Heldigvis er Kristian 

ansat på deltid til at varetage landbruget, og der er også stadig to faste weekendvagter, Rikke og Frederikke. 

Køkken bygges om, men vi lukker ikke 

Fra den 1. april og frem til den 17. maj skal køkkenet i Spisestuen bygges om. Der bliver ikke lukket helt ned men 

menukortet bliver reduceret. Der bliver kaffe, kage, og måske noget enkelt smørrebrød, men der serveres ikke 

varm mad i den periode. De fine stuer i Hovedhuset vil komme meget mere i brug, og desuden vil længen være 

åben for servering og ophold.  

Praktikanter i det grønne 

Den 1. marts blev Diana Brændeholm ansat som afklaringskonsulent og hun vil løbende have 6-8 praktikanter i 

afklaringsforløb. Omdrejningspunktet for indsatsen bliver køkkenhaverne og de øvrige haver i samarbejde med 

de frivillige, der i forvejen er engageret i haverne. Velkommen til Diana! 

Penge til naturlegeplads 

Flynderupgård modtog i januar et beløb fra ”Byrumspuljen” til etablering af en naturlegeplads på Flynderupgård. 

Legepladsen skal bygges i samarbejde med spejderne ”Quercus”, der er naboer til Flynderupgård. Pengene 

rækker til indkøb af materialer, og tanken er, at den gerne skal være klar en gang til maj. Det er dejligt, at der er 

etableret et samarbejde med spejderne, og vi håber at der også fremover bliver et godt samarbejde! 

Landbruget 

En lille status på landbruget viser, at besætningen i skrivende stund består  

af en ko og tre kvier. To af dem skal gerne løbes så der kan komme nye kalve. 

Der er to grisesøer, og planen er, at de igen skal ud på folden nede ved  

skoven her til sommer. Der er ønske om at indkøbe et hold nye smågrise;  

lad os håbe, at det ønske kan opfyldes! 

De to heste, Jane på 24 år, og Jakob på 18 år, er, som alderen siger, ved at  

være ret gamle, og har efterhånden lidt helbredsproblemer. Det kan derfor  

blive et spørgsmål om tid, hvor længe de er hos os. Lad os dog håbe de igen får en dejlig sommer på 

Flynderupgård.  

Hønsehuset er ved at blive sat i stand, og der skal snart små nye kyllinger ind og bo der. Der bliver knoklet både 

fra frivillige og ansatte på at få det forårsklart. 

Markarbejdet skal også snart i gang. Der skal sås roer og lægges kartofler, og på en af markerne skal der igen sås 

en blanding af foderærter, vikker og havre, der skal bruges til foder til køerne. Der skal  

være græs til høslet på marken ved skoven, og fortsat folde til køer og heste  

på markerne ned  

mod skoven.  

 

 
     

 

 

   



 
 

 

 

Generalforsamling onsdag den 30. marts 2022 

Se indkaldelsen med dagsorden 

Kl. 17.30: Sædvanen tro begynder aftenen med fællesspisning fra ca. 17.30, hvor man kan købe hovedret og 

dessert for 85 kr.  

Tilmelding til spisning på foreningens mail: info@fkfv.dk eller til Maria Dalsgaard på tlf. 40201221- senest onsdag 

den 23. marts 2022 

Kl. 18.30: Generalforsamling – foreningen byder på kaffe med hjemmebagt kringle.  

Kl. 19.30: lokalhistoriker Kjeld Damgaard fortæller om lystejendommene og deres ejere, et fænomen, der 

begyndte i Københavns omegn, men fik stor udbredelse ved Helsingør på gr. af Sundtoldens mange velhavere. 

 

Sommertur 2022 med SS Bjørn – dato kommer senere 

S/S Bjørn blev bygget i 1908 og leveret til Randers havnevæsen 1909,  

hvor den tjente som bugserbåd og isbryder. Den var i funktion  

indtil 1981, hvor Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse, 

Dansk Veteranskibsklub, overtog S/S Bjørn. Restaureringen er blevet  

foretaget igennem snart tre årtier af "Bjørnebanden", der er frivillige  

lige som mange af os på Flynderupgård.   

PRIS: 200 kr.  
Indbetales på 1551 9627456 eller kontant når vi mødes.  

Program (ca. tider):  

Kl. 10.00: Ombordstigning og afgang med SS Bjørn fra Kulturhavnen i  

Helsingør. Sejlads i Øresund ”alt efter hvordan vinden blæser” – det  

kan være op langs nordkysten eller en tur rundt om Hven. 

Servering af kaffe og boller ombord. Øl/vand og vin kan købes. 

Skibets personale fortæller om skibets historie, hvordan de har  

organiseret deres frivillige, og interesserede kan både besøge broen,  

maskinen og faciliteterne i øvrigt.  

Musikunderholdning undervejs (1 mand med harmonika).  

Kl. 13.00: Retur i Kulturhavnen og til fods til en af byens ældre  

værtshuse, hvor vi spiser frokost bestående af 3 stykker smørrebrød  

med 1 øl eller vand. Øvrige drikkevarer for egen regning.  

Kl. 15.00: Tak for i dag. 

På glædeligt gensyn! 

 
     

 

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  
 

 

 

Tilmelding til:  

Maria Dalsgaard på sms 4020 1221 eller 

på foreningens mail: info@fkfv.dk.  

Max deltagerantal ombord er ca. 36 

personer. Tilmelding efter først-til-mølle 

princippet. 
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