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KRINGSMINDE2022

Kringsmindevej 9
Egeskov, 7000 Fredericia
 
Fri parkering
Bus linie 6, går lige til døren

Ret til ændringer forbeholdes i programmet

FORÅR - ULD & URTER
Lørdag den 2. april kl. 11:00 - 16:00
Klippe får, arbejde med uld på forskellige
måder. Bl.a. farve, karte og væve ulden.  
Aktiviteter: Væve, fingervæve, uldbolde, 
pileflet, sivsko/bordskåner i siv, hornarbejde, 
quilling, hestevognstur og meget mere. Margre-
the Hvids urtehave startes op. Smagsprøver: 
Forårssuppe. Frøsamlerne: Salg af frø og 
planter. Biavlerforening: Salg af honning. Der 
kan købes kaffe og dagens kage.

JORDBÆR & HONNING
Lørdag den 11. juni kl. 11:00 - 16:00
Vandretur med kultur og naturvejleder ved 
Randsfjord kl. 10.30. Stegt flæsk serveres i 
staldcaféen. Biavlerne slynger honning.  
Udstilling og fortælling om fund i markerne  
i omegnen. Se hyrdehundene arbejde.  
Smagsprøver: Rygeost. Salg: Nyslynget hon-
ning. Marken: 4H skolehave og landmænd i 
aktion. Aktiviteter: Broderi, lavendelkoste, uld 
bliver kartet, spundet og farvet, og hestevogns-
tur, og meget mere. Prøv en metaldetektor. 
Frøsamlerne: Der arbejdes i Margrethe Hvids 
urtehave - salg af planter og frø. Besøg Persil-
legartneriet. Der kan købes nyslynget honning 
og friske jordbær, kaffe, te, saft.

HØST PÅ KRINGSMINDE
Lørdag den 20. august kl. 11:00 - 16:00
Høsten skal i hus. 4H arbejde i haven.  
Smagsprøver: af gårdens egne afgrøder  
Aktiviteter: Sivsko, uldarbejde, bag en pande-
kage, Hyrdehunde på arbejde og hestevogns-
tur. Frøsamlerne: Salg af frø og planter.  
De fortæller også om Margrethes Hvid urte- 
have, de gamle afgrøder og hvordan det 

kan tilberedes. Persillegartneriet: Salg af 
grøntsager. Biavlerforening: Salg af honning. 
Staldcaféen: Salg af  hjemmebag, kaffe, te 
samt saft af egne bær. 

RØDDERNES DAG
Lørdag den 15. oktober kl. 11:00 - 16:00
Der skal tages kartofler og roer op i marken. 
Kornet tærskes i loen.
Aktiviteter: Roelygter, sylte rødbeder, kar- 
toffeltryk, broderi, pileflet, æblepresning,  
bag en græskarpandekage, hyrdehunde på 
arbejde i marken og hestevognstur og meget 
mere. Markfood: Salg af stegte grøntsager. 
Smagsprøver: Grubestegt lam  og stuvet 
kålrabi. Frøsamlerne: Salg af frø og planter. Se 
efterårets afgrøder i Margrethe Hvids urtehave. 
Persillegartneriet: Salg af grøntsager. 
Biavlerforening: Salg af honning.  
Staldcaféen: Salg af gammeldags kakao med 
flødeskum og hjemmebagte boller.  

JUL PÅ KRINGSMINDE
Lørdag den 26. november kl. 11:00 - 16:00
Gården oser af jul, med julemusik på gårds- 
pladsen. Grisen, gås og and slagtes og tilbe- 
redes til smagsprøver. Aktiviteter: Bag jules-
måkager, julebuk, bind adventskrans, horn- 
arbejde, dyppe lys, julepynt og hestevognstur. 
Besøg julemanden og hans smag risengrød. 
Frøsamlerne: Se efterårets afgrøder i Margre-
the Hvids urtehave. Persillegartneriet: Salg af 
årets afgrøder. Salg af: Brugskunst i kostalden. 
Julesennep, brændte mandler, bolsjer. Biav-
lerne: Salg af honning. Café: Hjemmebagte 
æbleskiver, glög, kaffe, te og saft.

LÆS MERE...
fredericiahistorie.dk 
visitfredericia.dk

Sæt kryds i kalenderen allerede nu, og besøg gården  
med de mange spændende oplevelser


