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Flynderupgårds Venner

Februar 2019

Velkommen til 2019 på Flynderupgård
Igen i år kan vi se frem til mange spændende aktiviteter på Flynderupgård. På
næste side kan du se en oversigt over de aktiviteter, der er planlagt. Du kan også
læse noget om, at der er sket nye ting i samarbejdet mellem foreningen og
museet, der kort fortalt betyder, at Flynderupgårds Venner som forening skal
varetage mange flere opgaver fremover.
Vinterferien står for døren og vi hygger
og bygger i dagene 12.-15. februar.
Læs mere om det på næste side.

Træværkstedet,
hvor der bygges
fuglehuse, og
meget mere, er
altid populært i
vinterferien.

Flynderupgård i 2019
Vinterferie for børn
Tirsdag 12. februar – 15. februar
kl. 10.30-15.00
Generalforsamling 2019
Onsdag den 6. marts 17.30
Spidstegt kalvekølle
Onsdag den 29. maj kl. 17.30.
Grundlovsdag
I haven den 5. juni kl. 13-15.
Udflugt 11. maj
Vi skal en tur til Hammermøllen

Generalforsamling onsdag den 6. marts 2019
Hermed indkaldes til årets generalforsamling
Kl. 17.30: Sædvanen tro begynder aftenen med fællesspisning fra ca. 17.30, hvor
man kan købe hovedret (rullesteg) og dessert (pandekager med is) for 65 kr.
Tilmelding til spisning til Hildur Nellemann på tlf. 3022 6624 hildur.n@mail.dk eller
på foreningens mail: info@fkfv.dk, senest onsdag den 27. februar 2019
Kl. 18.30: Generalforsamling – foreningen byder på kaffe med hjemmebagt
kringle. Se dagsorden herunder.
Kl. ca. 19.30: Flynderupgårds nye landmænd, Camilla Pedersen og Sophie
Meldgaard kommer og fortæller om deres arbejde på gården.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag (skal være formanden skriftligt i hænde fem
hverdage før generalforsamlingen)
6. Valg
7. Eventuel
Bestyrelsen:
Ikke på valg: Maria Dalsgaard, Ole Clausen, Mogens Gundersen (ønsker at
udtræde). På valg: Jess Nielsen, Hildur Nellemann, Bent Justesen,
Suppleanter: Tage Jensen, Felix Ribish
Revisorer: Mogens Peulicke, Kirsten Hess
Revisorsuppleant: Leif Zimmermann

Sommerferieaktiviteter
onsdage i juli:
3. juli, 10. juli, 17. juli, 24. juli
10.30-15.00
25- års jubilæum
Foreningen fylder år og det fejrer
vi med en reception fredag den 9.
august kl. 14—16.
_____________________________________

OBS:
HUSK at betale kontingent på
foreningens bankkonto:

Regr.nr.1551 Kontonr.
9627456
Angiv tydeligt navn - og
gerne medlemsnr.
Kontingent: Enkelt 100 kr. og
familie/par 150 kr.
OBS: Du kan også betale kontant
ved generalforsamlingen
Husk at give os din mailadresse så
vi bedre kan holde dig orienteret.

Årets aktiviteter
Foreningsarrangementer:
➢ Generalforsamling onsdag den 6. marts 2019, fra kl. 17.30 – se forrige side
➢ Lørdag den 11. maj: udflugt til Hammermøllen i Hellebæk – se mere næste side
➢ Onsdag den 29. maj kl. 17.30: Vi serverer Spidstegt kalvelår og spiser sammen.
pris: 75 kr. for medlemmer, 85 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding til Hildur Nellemann på 3022 6624
hildur.n@mail.dk eller på foreningens mail: info@fkfv.dk
➢ Fredag den 9. august kl. 14-16 – reception på Flynderupgård i anledning af foreningens 25-års jubilæum.

Publikumsarrangementer på Flynderupgård:
➢
➢
➢
➢
➢

Vinterferie i uge 7 - 12.-15. februar, kl. 10.30-15.00
Tirsdag den 5. juni, Grundlovsdag kl. 13.00. Museet holder åbent kl. 12-16, gratis adgang denne dag
Onsdage 3., 10., 17., 24. juli kl. 10.30-15.00 - Sommerferieaktiviteter for børn
Lørdag den 7. september: Høstfest- og marked kl. 12-16
Uge 42: Kartoffelferie – alle dage 10.30-15.00

Udstillinger og andre arrangementer
➢

"De gjorde det" Udstilling om Undtagelsen, redningen af de danske jøder over Sundet i 1943, åbner 11. april
➢ Kongernes Nordsjælland – magtens landskab (åben indtil ca. 1. april 2020)
➢ Skovens skatkammer – Kongernes Nordsjælland – den 25. maj
➢ 15. juni, Smakkesejlere og maritime håndværk, Foreningen til Sprydstagens bevarelse

Mød Flynderupgård på Folkemøde i Helsingør Hallen
lørdag den 23. februar kl. 10-16.
Folkemødet handler om at være med til at formulere en
ny vision for vores kommune. Alle er velkomne!

HUSK også: Sundtoldsmarked lørdag
den 24. august

Velkommen til nye landmænd
Den 1. oktober 2018 begyndte Camilla Pedersen og Sophie Meldgaard som nye landmænd på
Flynderupgård. De overtog i fællesskab Leif Rasmussens job, men stillingen blev opgraderet med nogle
ekstra timer, og derfor deler Camilla og Sophie stillingen i dag.
De ekstra timer bliver kaldt ”udviklingstimer” og de to har sandelig også taget fat på at udvikle.
Men udvikling sker ikke over en nat, og i første omgang handler det om at udvikle på selve grundhistorien,
om man så må sige.
Det betyder bl.a., at der er et mål om, at der skal være mere sammenhæng mellem de enkelte dele af
Flynderupgård, dvs. landbruget, køkkenhaverne, parken, spisehuset osv. Ønsket er en mere tydelig rød
tråd, båret af den historiske fortælling om stedet.
-

Noget af det vi gerne vil arbejde henimod, - lige som i gamle dage – er, at alle ansatte på gården er
synlige, når vi arbejder. Publikum skal kunne se, når nogen ser til dyrene, eller går med en spand
grøntaffald fra haven og ned til grisene, luger i prydhaven eller i køkkenhaven, eller giver vinduerne
linolie og meget mere. Det synlige må også gerne med tiden afspejle sig i vores påklædning, og den
måde vi snakker med de besøgende på gården på. Vi vil bl.a. blive bedre til at fortælle gæsterne om,
hvad vi laver osv. Vi har også et ønske om, at landbruget ikke skal være så ”maskindrevet”, så meget,
som det nu kan lade sig gøre.

Lige nu har Camilla og Sophie meget fokus på at være tæt på dyrene. Dyrene er desværre ikke så vant til
at være i hænder, så de bruger en del tid på det. - Fx fører vi hestene i grime, når de skal i stald. Så
kommer der mere ro på dem og de bliver vant til os, og ikke mindst bliver de også trygge ved publikum,
fortæller Camilla.
I det hele taget er dyrevelfærden meget højt på dagsordenen – vi forsøger at skabe så naturlige forhold
for dyrene som muligt. Fx skal grisene kunne komme ud og publikum skal kunne komme tættere på.
Dyreholdet består i dag af de to heste, der er mor og søn, Jane på 20 år og Jakob på 15 år. To røde køer,
og den lille kviekalv Rosa, der blev født den 8. januar. Der er to søer, Mary og Sofie, der er ca. 9 mdr. og
som skal løbes (insemineres), så der kan komme nogle små nye lyserøde grise til gården. Der er 8 får,
ænder og gæs – så jo, det er en helt lille bondegård.
Alle dyrene er med i det landsdækkende bevaringsarbejde
for de gamle danske husdyrsracer.

Af andre spændende ting kan nævnes:
Vi er begyndt et nyt samarbejde med hovbeskærer
Daniel Bang. En del af et tiltag der også skal handle om at
kunne fortælle om årets gang for dyrene på gården og vise
de gamle håndværk knyttet hertil.
Opstart af samarbejde med Fødevarestyrelsen om at gris og
høns nu kan aftage grøntaffald fra spisestuen og køkkenhaverne. Gården er nu oprettet med sin egen kontrolrapport,
for på sigt at have mulighed for at kunne udvide gårdsalget.

Sophie og Camilla: her bagved vil vi
gerne anlægge en lille sti, så man kan
gå hele vejen rundt langs foldene til
Opstart på regulering af kattene på gården i arbejdet mod et prydhaven og spisestuen, og gerne
fast kattehold, der kan holde mus og rotter stangen og
med et par bænke placeret rundt
samtidig være publikumsegnede.
omkring så man kan nyde at kigge på
dyrene og landskabet, forklarer Camilla
og Sophie.

Flynderupgårds Venners sommertur 2018
Lørdag den 11. maj kl. 10.00 - ca. 15.00
PRIS: 150 kr. Betales når vi mødes
I år har vi valgt en ”kør-selv-tur”. Vil du med i en af de biler, der
kører fra Flynderupgård, så ring til formanden på 49701684, eller
skriv til info@fkfv.dk

Program (ca. tider):
Kl. 10.00 Vi mødes på Flynderupgård og nyder en kop
formiddagskaffe med boller til
Kl. 10.30 Vi kører fra Flynderupgård i egne biler og fylder op,
med dem, der ikke kører selv
Kl. 11.00 Ankomst Hammermøllen hvor vi har guide på

Inkluderet i prisen er:
Formiddagskaffe med hjemmebagt
bolle, guide ved Hammermøllen.
Frokostplatte i cafeen. Øl/vand på
vejen hjem. Drikkevarer til frokosten
er for egen regning.

Kl. 12.30 Frokost i cafeen
Kl. 13.30 Vi kører ad omveje hjem og nyder på vejen en øl/vand
Kl. 15.00 Hjemkomst Flynderupgård

Tilmelding senest fredag den 3. maj til:
Hildur Nellemann på tlf. 3022 6624
hildur.n@mail.dk eller på foreningens mail:
info@fkfv.dk.

Nye tider for foreningen
I efteråret 2018 skete der det, at foreningen overtog ansvaret for de frivillige, for mandagsaktiviteterne og for
mange publikumsaktiviteter. Det vil sige, at det selvfølgelig sker i et samarbejde med museet, men ikke længere
med bistand fra en frivilligkoordinator. Det betyder en hel del mere arbejde for bestyrelsen og for de aktive
mænd og kvinder om mandagen. Men også mere indflydelse og selvbestemmelse.
Bestyrelsen har et håb og en tro på, at vi kan løfte opgaven, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi
absolut har brug for alle de kræfter og hænder, vi kan skaffe.
Derfor håber bestyrelsen, af I medlemmer vil bakke op om arbejdet, og gerne gøre lidt reklame for vores forening
blandt familie, venner og bekendte. Vi er fortsat en støtteforening for Flynderupgård, og med de nye kræfter i
landbruget, er jeg sikker på, at det bliver en spændende tid fremover!
Med ønsket om et glædeligt gensyn på Flynderupgård i løbet af 2019
Maria Dalsgaard, formand for Flynderupgårds Venner

Flynderupgård Museum,
Agnetevej 9, 3060 Espergærde
www.helsingormuseer.dk

Flynderupgårds Venner
www.fkfv.dk
info@fkfv.dk

Åbningstider:
Mandag lukket, tirsdag-søndag 12-16,
Hver den første onsdag i måneden 12-20

facebook: Flynderupgårds Venner

