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Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår!
Et dejligt år på Flynderupgård er ved at rinde ud. Vi kan se tilbage på mange gode
dage med mange hyggelige, og spændende aktiviteter for børn og voksne. Nye ting
kom på programmet i år, ting som bliver udbygget til næste år. Samarbejdet mellem
foreningens aktive og museets ansatte, ikke mindst Merete, der er frivillighedskoordinator, bliver stadig mere udbygget og godt. Der kommer løbende nye frivillige
til, og kunsten er jo så, at ”overtale” jer nye til også at blive medlemmer af
Venneforeningen. Med det øgede samarbejde med Helsingør Museum bredt set, er
der også kommet et meget større samarbejde mellem de tre frivillighedsgrupper på
museerne. Her i efteråret har de meget flittige, ”sypiger” på Klarergården syet
dragter til børn. Studieturen til Amagermuseet i juni for en række frivillige gav god
inspiration til netop den slags tøj til børn, som de kan have på til næste års
aktiviteter i sommerferien. Ideen om at indføre en skudsmålsbog er også på tapetet
til næste år. Hos os bliver den tilpasset med nye små aktiviteter til sommerferien.
JO - der er skam mange gode ting at glæde sig til i det nye år! På gensyn i 2014.

Det sker på Flynderupgård
Vinterferie uge 7
mandag 10. februar til fredag 14.
februar, begge dage inkl.
kl. 10.30-15.00

Besøg Folkestuen og nyd
den gode julemad
tirsdag til søndag kl. 12-16.
Sidste dag den 22. dec.
Grossererens julemad 110 kr.
Bondens julemad: 65 kr.

Pandekager blev bagt over
grillen i efterårsferien.
Endnu et nyt tiltag
– og meget populært.
Havren er høstet og bundet i neg august 2013
________________________________

Flynderupgård Museum og
Frilandskulturcenter,
Agnetevej 9,
3060 Espergærde
www.helsingormuseer.dk
Åbningstider:
Tirsdag-søndag 12-16
mandag lukket
OBS: Spisehuset har lukket mellem jul
og nytår og hele januar på grund af
renovering

Få nyhedsbrevet på mail.
Tilmeld dig på info@fkfv.dk

Efterårsferien bød på meget
smukt vejr og god kartoffelhøst

GLÆDELIG
JUL OG
GODT
NYTÅR

Endnu mere frivillighed – endnu flere goder
Frivillighedsgrupperne vokser, og det gør samarbejdet mellem grupperne også.
Derfor har der været et ønske om at gøre vilkår og privillegier nogenlunde ens for de
3 grupper. Museet har nu barslet med nye aftaler for alle 3 grupper (dvs. de frivillige
på Værftsmuseet, på Klarergården og på Flynderupgård). Venneforeningen på
Flynderupgård har hidtil haft en aftale om at betale for mad til de aktive, når der var
aktiviteter. Det skal foreningen ikke længere. Til gengæld betaler foreningen et
tilskud til de aktive om mandagen, der primært går til forplejning.

Hjemmelavet fedt skal der til

De ens vilkår, der gælder fra januar 2014, og for dem, der er registreret som frivillig
hos Merete, betyder fine privilegier, nemlig:
Gratis entre til museernes fire udstillingssteder med en ledsager
Gratis kaffe/te i forbindelse med møder og arrangementer
Fortæring ved større arrangementer i forhold til længden af arrangementet
Indbydelser til særlig udstillingsåbninger og nytårskur
Frivilligkort, der viser tilhørsforhold til museernes frivilliggrupper
Nyhedsbrev (fra museerne)
Indbydelse til julefrokost i gruppen
Tilbud om at deltage i en sommertur i gruppen
10 pct. rabat på syltet sødt og surt produceret af de frivillige
Bestyrelsen for Frilandskulturcentret Flynderupgårds Venner mener, at det er gode
ting museet tilbyder frivillige. Den årlige tur for venneforeningens medlemmer,
som vi plejer at tage på midt i juni, vil vi fortsat arrangere for medlemmerne,
fortsat udsende nyhedsbrev, og foreningens medlemmer kommer fortsat gratis ind
på museerne mod forevisning af kvittering for betalt medlemskab.
PETERS JUL – for børnene
Dette års juleudstilling handler om Peters jul. Lyder det bekendt? Så er det ikke helt
forkert. Næsten samme udstilling kunne nemlig ses på bymuseet sidste år. På
Flynderupgård er den imidlertidigt blevet fornyet på en utrolig spændende måde.
Den hedder nu min, din og Peters jul, og er blevet til i et samarbejde med 4 T fra
Helsingør Skole afd. Kongevejen. Den kan opleves både i børnehøjde og som voksen,
eller allerbedst i hyggeligt samvær. Sæt dig fx i lænestolen ved pejsen med dit barn
eller barnebarn og læs højt af Peters Jul. Læs mere på www.helsingormuseer.dk .

Den ene stue er blevet til et fint
gammelt køkken fra Peters tid

Førsteudgave af Peters Jul fra 1866

Merete sætter sine ønsker op

Du kan også sætte dig og strikke

Sæt dig i lænestolen og læs om Peter for dit barn

..og udenfor vinduet hænger
gåsen klar

