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generalforsamling

selsKaBeT frilandsmUseeTs Venner
generalforsamling

onsdag den 26. marts 2008 kl. 19.00
i frilandsmuseets restaurant, Kongevejen 100, 2800 Kgs. lyngby

 dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede 
  regnskab
 4. Evt. forslag
 5. Forelæggelse af budget og 
  fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt 

Husk tilmelding - senest den 18. marts
Ring venligst til museets sekretær Hanne Rossen 

- hverdage mellem kl. 9.00 og 12.30  på tlf. 33 47 34 81 eller til 33 47 34 80.
Der kan også sendes mail til  hanne.rossen@natmus.dk

Efter generalforsamlingen vil 
Bent Knie-Andersen fortælle om: 

guldhornene

Sengestedet i aftægtsstuen i Dyndved-huset. Om vinteren skal alle museets ca. 150 opredte senge og sengesteder gen-
nemgås. En tredjedel af dynerne skal ind til støvsugning og lapning. Resten lægges på bukke til luftning. Alle lagner tages 
ind og tørres. Arbejdet med sengetøjet er tungt, omstændeligt og tidskrævende, men nødvendigt for tekstilernes bevaring
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forord

Foråret står for døren, og allerede den 
15. marts åbner Frilandsmuseet igen efter 
vinteren, klar til en ny sæson med mange 
spændende aktiviteter. Fremhæves skal 
især den årlige generalforsamling, der 
finder sted på Frilandsmuseets Restaurant 
den 26. marts kl. 19.00, men herudover 
lægges der op til en række særlige arrange-
menter, hvortil Frilandsmuseets Venner er 
særligt inviterede. Disse arrangementer 
fremgår af kalenderen i dette blad.

Nationalmuseets direktør Carsten U. Lar-
sen, der har været medlem af bestyrel-
sen for Frilandsmuseets Venner siden år 
2002, forlader med udgangen af februar 
måned Nationalmuseet for at blive direk-
tør for Folketingets Administration.  Fra 
Vennerne skal lyde en tak for godt og hyg-
geligt samarbejde til Carsten U. Larsen, 
som vi sender vore bedste ønsker for tiden 
fremover. Processen omkring udpegning 
af ny direktør, der varetages af Kultur-
ministeriet, er igangsat.

Det er ikke den eneste ændring, året 
2008 byder på. Nationalmuseets blad 
NYT, der sideløbende med Frilands- 
museets Venners blad har været udsendt 
til medlemmerne, ophører med udgangen 
af andet kvartal 2008. Det betyder, at vi 
fra ophørstidspunktet opruster vort eget 
blad, så vi kan bringe flere nyheder om 
Frilandsmuseet og artikler af historisk in-
teresse. Nationalmuseet vil stadig udsende 
årbogen Arbejdsmarken. De medlemmer 
af Frilandsmuseets Venner, der har bestilt 
Arbejdsmarken, vil derfor fortsat modtage 
denne.

Nationalmuseet nedlægger også Museums-
klubben, hvorfor det er håbet, at mange af 
de medlemmer, der har været medlemmer  

af Museumsklubben for at støtte  
Nationalmuseet, nu vil blive medlem-
mer af Frilandsmuseets Venner. Derved 
kan støtten til såvel Frilandsmuseet som  
Nationalmuseet opretholdes.

Medlemskabet af Frilandsmuseets Venner 
giver som bekendt ikke alene adgang til 
særarrangementerne for Vennerne, mod-
tagelse af dette Nyhedsbrev, men også  
rabat ved køb i forretningerne og restau-
ranterne. Yderligere modtager medlem-
merne gratis Frilandsmuseets Venners 
publikationer, senest den nye museums-
guide i 2007.

Men mest af alt gennem medlemskab 
af Frilandsmuseets Venner ydes der en 
støtte til Frilandsmuseet, en støtte som et 
af Danmarks smukkeste museer har god 
brug for.

Velkommen til en ny sæson på Frilands-
museet og til mange spændende aktiviteter 
for Frilandsmuseets Venner.

Bent Knie-Andersen
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dato aktivitet sted
27. juli – 31. august Pantomimeforestilling:  

Bondepigen på benzintanken
Velegnet for hele familien

 Kl. 12 og 14
Tirsdage, onsdage, torsdage og søndage.
Stationsbyen

August
Endelig dato i næste nr.

Aftenarrangement, hvor vi besøger  
havelauget i køkkenhaven ved 
Hovedgården fra Fjellerup

Indgang Nord

12. august – 28. august Mester Jakel  forestilling om Hamlet Kl. 11
Tirsdage, onsdage og torsdage 
Spilles på Forten 

12. august –  16. oktober Bondens dyr
Hør om museets dyr
For de mindste børn

Kl. 10.30
Tirsdag - torsdag
Ved Rømøgården

30. og 31. august Historiske havedage Kl. 11-15.30
Udvalgte haver – 
spørg i Informationen

september-oktober-november-december

Alle søndage og 
sidste onsdag i månederne til 
og med efterårsferien

Møllerlauget fremviser museets møller Kl. 11-15.30
Karlstrup stubmølle og 
Ellested vandmølle

Alle onsdage og 
sidste søndag i månederne til 
og med efterårsferien

Bondens have 
Frilandsmuseets gartnere fremviser udvalgte 
haver

Kl. 14-15
Udvalgte haver – 
spørg i Informationen

12. august – 16. oktober Bondens dyr
Hør om museets dyr 
For de mindste børn

Kl. 10.30
Tirsdag - torsdag
Ved Rømøgården

Onsdag 10. september Koncert for skolelever i samarbejde med 
Musikkonservatoriet

Tid – spørg i Informationen
Festpladsen

Lørdag 27. september Gå en tur gennem museet med Inger 
Tolstrup og besøg Stationsbyen, hvor der 
afholdes Håndværkets dage

Kl. 11
Hovedindgangen,
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby

27. og 28. september Håndværkets dage
Mød Frilandsmuseets håndværkere

Kl. 10-15
Stationsbyen

efterårsferie
12. oktober - 19. oktober

Historisk markedsplads med 
Mester Jakel og meget mere

Kl. 11-15.30
Ved Ostenfeldgården

Jul
Lørdag 29. november

Julemøde på Frilandsmuseets Restaurant for 
de morgenfriske

Kl. 9.00
Frilandsmuseets Restaurant

29. og 30. november
6. og 7. december

Traditionen tro er der julearrangement de to 
første søndage i advent. Pyntede juleborde 
og juletræer. Julecafé, juletræsfest i forsam-
lingshuset og meget mere
Premiere på en ny juleforestilling:   
Mester, lærlingen og deres Nisse

Kl. 10-16

aKTiViTeTer frilandsmUseeT 2008

Museet holder åbent  kl. 10-17 hele sæsonen (lørdag den 15. marts – søndag den 19. oktober) 
Mandag lukket, dog åbent: 17. marts, 24. marts, 12. maj, 13. oktober

Aktiviteter med grøn skrift er alene for medlemmer af frilandsmuseets Venner

Besøg også Brede Hovedbygning. Åbent alle søndage i juni, juli og august.
omvisninger kl. 12, 13 og 14 – det er gratis for medlemmer  (koster 50 kr. for andre)
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dato aktivitet sted
marts-april-maj

Påsken
19. marts – 24. marts 

Papirklip/gækkebreve ved William Frohn 
Påskemad og æggefarvning i herregårds-
køkkenet
Leg med æg og gamle lege

Kl. 11-15.30 
Hovedgården fra Fjellerup

Alle søndage og 
sidste onsdag i månederne

Møllerlauget fremviser museets møller Kl. 11-15.30
Karlstrup stubmølle og 
Ellested vandmølle

Alle onsdage og 
sidste søndag i månederne

Bondens have
Frilandsmuseets gartnere fremviser udvalgte 
haver

Kl. 14-15
Udvalgte haver – 
spørg i Informationen

Onsdag 26. marts Generalforsamling
Husk tilmelding senest 18. marts

Kl. 19.00 
Frilandsmuseets Restaurant

15. april – 26. juni Bondens dyr 
Hør om museets dyr
For de mindste børn

Kl. 10.30
Tirsdag – torsdag
Ved Rømøgården

Lørdag 17. maj Bag kulisserne
Museumsinspektør Rikke Ruhe viser rundt i 
museets magasiner

Kl. 13.00
Hovedindgangen, 
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby

17. og 18. maj Håndværkets dage
Mød museets håndværkere

Kl. 10-15
Stationsbyen

Juni-juli-august

Alle søndage og 
sidste onsdag i månederne

Møllerlauget fremviser museets møller Kl. 11-15.30
Karlstrup stubmølle og 
Ellested vandmølle

Alle onsdage og 
sidste søndag i månederne

Bondens have 
Frilandsmuseets gartnere fremviser udvalgte 
haver

Kl. 14-15
Udvalgte haver – 
spørg i Informationen

1. juni – 22. juni Premiere på Mester Jakel forestilling om 
Hamlet

Kl. 11
Tirsdage, onsdage og torsdage 
Kl. 12 og 14
Søndage
Spilles på Forten

Søndag 8. juni Museumsløb med veteranbiler fra før 1935 Ca. kl. 13-16
Fra Stationsbyen

Medio juni Indvielse af Frilandsmuseets nye  Central-
plads med kiosk, bænke og ikke mindst den 
færdige aktivitetsplads for børn med vandet 
som tema
Invitation udsendes i næste nr.

Centralpladsen

Søndag 15. juni Dansk mølledag Kl. 11-15.30

1. juli – 10. august Livet på landet
I fire bygninger bliver hverdagslivet  
levendegjort af aktører i historiske dragter 
fra 1800, 1870, 1910 og 1930

Kl. 11-15.30
Lundager 
Kølvrå 
Fjellerup 
Stadager

1. juli – 24. juli Pantomimeforestilling: 
Korn og kærlighed
Velegnet for hele familien

Kl. 12 og 14
Tirsdage, onsdage, torsdage og søndage
Ved Bornholmergården

aKTiViTeTer frilandsmUseeT 2008
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Museet holder åbent  kl. 10-17 hele sæsonen (lørdag den 15. marts – søndag den 19. oktober) 
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regnsKaB 2007 for frilandsmUseeTs Venner

resultatopgørelse 2007

Balance 31. december 2007
Aktiver 

Passiver
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   invitation til 
   årets julearrangement

Traditionen tro inviteres Frilandsmuseets Venner til morgenmøde
med kaffe og kage i Frilandsmuseets Restaurant

lørdag den 5. december kl. 9-10

Herefter har Frilandsmuseet juleåbent fra kl. 10 til kl. 16.
Som sædvanligt vil en del gårde være pyntet til jul.

Der er jul som i gamle dage med julemad på hovedgårdens brændekomfur, 
pyntede juletræer, skuebord med julemad og juletræsfest i forsamlingssalen i 

Brugsen, teater om ”Drillenissen” og 
julecafé med glögg og æbleskiver på hovedgården fra Fjellerup.

Husk at butikken bugner af julepynt og gode gaveideer, og at der 
er 10 % rabat på de fleste varer.

Der er juleåbent i weekenderne den 5.-6. og 12.-13. december

Husk
tilmelding til julearrangement senest mandag den 30. november inden 

kl. 12.00 hverdage fra kl. 10.00-15.00 på tlf. 33 47 34 81 eller på e-mail til 
hanne.rossen@natmus.dk

   invitation til 
   årets julearrangement
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medlemsrabat i butik og restaurant

•  10 % rabat i Museumsbutikken
 på Frilandsmuseet og på Nationalmuseet
•  10 % rabat på Frilandsmuseets Restaurant
 i sæsonen – ikke selskaber
• 10 % rabat i Restaurant Nationalmuseet
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Bent Knie-Andersen
formand
Vagn Andersen
kasserer
Johannes Green
Hans Peter Houlberg
Lis Kjærulff
Hegert Vad
Carsten U. Larsen 
Direktør for Nationalmuseet
Per Kristian Madsen
Chef for Forsknings- og Formidlingsafd., Nationalmuseet 
Inger Tolstrup
Overinspektør på Frilandsmuseet. Sekretær for bestyrelsen 
Tlf: 3347 3480

adresse for frilandsmuseets Venner

nyT 

oBs!
Husk at fremvise medlemskortet før betaling i 
restaurant og butik.

Frilandsmuseets Venner
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 3347 3480 og 3347 3481
E-mail: hanne.rossen@natmus.dk

Bestyrelsen for frilandsmuseets Venner

Illustration på forsiden:
I ældre tid hørte det til vinterarbejdet, at reparere stendiger 
og brolægninger. På Frilandsmuseet har vi også haft travlt 
med genopretning af stensætningen ved smededammen og 
brolægningen ved Ørbæk smedien, men i dag er der store 
maskiner til hjælp.


