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En spændende og travl sommer vel overstået
Selv om vi måtte undvære den dejlige Alsangssangsstævne i den røde lade i år, har
der været fuldt tryk på arrangementer og begivenheder sommeren over. Ikke mindst
for de mange frivillige i Venneforeningen.
Vi begyndte i maj med indvielsen af Kulturhavn Kronborg. Så var der Grundlovsdag
efterfulgt af Venneforeningens dejlige årlige tur, denne gang til Humlemagasinet på
Fyn. Fem aktive onsdag i juli betød mange gæster og mange hænder i sving. Et
fantastisk Sundtoldsmarked havde præmiere den 24. august og det forlyder, at vi godt
kan regne med en gentagelse til næste år.
Midt i sommerferien tog en række frivillige på studietur til Amagermuseet. Ligesom os
har de aktiviteter for børn hele sommeren, og hvor det er mange frivillige der gør, at
det kan lade sig gøre.
På Amagermuseet har de åbent hver dag undtagen mandag i juli måned, så der skal
selvsagt mange frivillige til. Til gengæld er der ikke så mange besøgende hver dag,
som vi har på en onsdag i juli. – Vi var først og fremmest interesserede i at se, hvilke
aktiviteter de havde. Vi havde hørt, at børnene fik udleveret en ”skudsmålsbog”, når
de kom, hvor de så kunne få et kryds for hver aktivitet, de havde gennemført. Børnene
fik også tilbud om at få gammeldags tøj på, og de var rigtig kære og søde, enten i
vest og kasket eller i en kyse og forklæde. De frivillige var også i gammeldags dragter
alt efter hvilken rolle de havde. Denne sommer havde vi allerede inden besluttet at
indføre gammeldags tøjvask med vaskebræt og sæbespåner på Flynderupgård, og
det var en stor succes. Tøjet blev hængt på tøjsnore, godt gnubbet og skyllet i flere
hold skyllevand. Så må vi finde ud af, hvilke andre aktiviteter, vi kan udvikle på til
næste år. Fra vores aktivitetskatalog har vi ideer som fx at lære at stoppe strømper
eller sokker, og foreningen har allerede arvet en fin æske med stoppegarn, og lånt et
”stoppeæg”, som vi vil kopiere.
På Amagarmuseet var en af aktiviteterne at bage en pandekage, spise den og vaske
op efter sig selv – og selvfølgelig tørre af. Det hyggede børnene sig meget med!

via

Det sker på Flynderupgård
Høstfest den 14. september
kl. 12-16
Gammeldags flæskesteg
Frikadeller med brød
Kaffe, kringle og æblekage
Hestevognskørsel
Fællesdans
Boder med husflid, kunsthåndværk og meget mere
Gratis adgang
_______________________________

Udstillingen ”Tillykke-Livets fester”
varer til 27. oktober 2013.
Livets buketter, 7.-9. september
_______________________________

Flynderupgård Museum og
Frilandskulturcenter,
Agnetevej 9,
3060 Espergærde
www.flynderupgaard.dk
Åbningstider:
Tirsdag-søndag 12-16
mandag lukket
________________________________

De dygtige sypiger på Klarergården vil gerne hjælpe os på Flynderupgård, og i vinter
begynder de at sy tøj til børn, så de også hos os kan få gammeldags tøj på ved
aktiviteter.
Sundtoldsmarkedet lørdag den 24. august gav venneforeningen på Flynderupgård
mange nye venner og et meget fint samarbejde med vores frivillige kolleger på
Klarergården. Men også med de frivillige på S/S Bjørn, det fine gamle dampskib i
Helsingør havn og Værftsmuseets frivillige. Bl.a. har smedene på Flydenrupgård fået en
fin ny esse, med en elektrisk blæsemotor, der virkelig hjælper på de kræfter, der ellers
skal bruges på den håndbetjente, den vi hidtil har brugt ved aktiviteter.

Har du lyst til at være aktiv og være
med til nogle af de mange spændende
ting, der foregår på Flynderupgård?
Så skriv til foreningen på info@fkfv.dk
eller kontakt Merete Frederiksen
på tlf. 49281904 eller
Margit Andersen på tlf. 25300485

Haveinteresseret?
Så er det måske noget for dig at være
med i en havegruppe på Flynderupgård
Kontakt Merete eller Leif Rasmussen via
museet på tlf. 4928 1900

Glimt fra sommeren 2013
Vi fik også lov at købe en masse kul, og det var virkelig herligt. Vores glade smede
lyste helt op i deres sodsværtede ansigter, når de fortalte om det i sommer.

Det var en meget fin og travl sommer, og mange hænder var i sving. Også i
Spisehuset var der meget tryk på, så meget at det kneb med at nå det hele. Derfor
har bestyrelsen besluttet i samråd med spisehuset, at der på de travle
sommeronsdage ikke serveres varm mad for de frivillige, men til gengæld godt
pålæg og godt rugbrød. Den varme mad bliver de frivillige dog ikke snydt for i
efterårsferien og i vinterferien, hvor det er godt at komme inden døre og få et varmt
måltid mad midt på dagen. Det holder vi da fast på.

Nyt samarbejde på tegnebrættet – hvem vil være med?
De to venneforeninger fra Naturcentret Nyruphus og Hellebæk-Aalsgaarde
Egnshistoriske Forening har planer om til næste sommer at arrangere en cykeltur fra
Hellebæk til Espergærde. Tanken er, at der skal være poster undervejs, hvor
deltagerne kan få forskellige informationer om lokalhistorien, naturen eller prøve en
aktivitet. De to foreninger vil gerne have Flynderupgård og Venneforeningen med på
ideen, hvor vi så vil skulle stå for posterne på vores del af strækningen.
Derfor efterlyser vi allerede nu nogle yngre medlemmer, der kunne tænke sig at være
med til at arrangere posterne og cykelturen. Datoen for arrangementet er ikke
fastlagt endnu, men under alle omstændigheder forventes det, at der vil blive
arrangeret en prøvetur for foreningernes medlemmer, så snart der er mere på plads,
hvorefter turen vil blive rettet til.

HØSTFEST I DEN RØDE LADE, med dans, god gammeldaws mad, boder,
tumlehalm, hestevognskørsel, Agility og meget mere.
Lørdag den 14. september blænder Flynderupgård igen op for en dejlig høstfest, hvor
den røde lade og gårdspladsen danner rammen om festen.
Høstfesten er fra 12-16, og fra kl. 12 serveres flæskesteg med hjemmeavlede kartofler
og surt for 65 kr. Man kan også købe to frikadeller med rugbrød og smør til 30 kr.
Røgede sild til 15 kr. og hvis man vil have brød og fedt til må man af med 25 kr.
Derudover vil der selvfølgelig være kaffe, the, kringle og æblekage.
Der er som noget nyt i år booket et spillemandsorkester med danseinstruktør. Så kridt
dansskoene – der skal danses i laden!
Og danses skal der – måske for sidste gang!
I et nyhedsbrev fra museerne fra august forlyder det, at brandmyndighederne har
skærpet kravene, og det betyder, at fra næste år skal der findes en anden løsning.
Der har været afholdt høstfest i den røde hejselade på Flynderupgård i 10 år, så det
gælder om at nyde denne sidste fest med svalernes kvidren og dueernes kurren højt
oppe under de smukke spær i loftet i hejseladen.

