Egnssamlingen for Østvendsyssel i Try
Program 2020

 Et rigtigt landsbymiljø i Try mellem Dronninglund og Hjallerup
 Her kan man gå på opdagelse i egen og egnens fortid, og selv være
aktiv i historien.
 Åbent på aktivitetssøndage fra kl. 11 – 16.
 Åbent kl. 13 - 16 på alle andre søndage fra 19. april til 18. oktober.
 Åbent hver onsdag fra kl. 9 – 12.
 Entrè på aktivitetsdage kr. 50,- på almindelige dage kr. 25,Medlemmer og børn har gratis adgang.
 Vi laver gerne arrangementer for skoleklasser og grupper, også ud af
huset – altid mulighed for at lave en aftale.

Det ska vær sjøwt å jøwt å så er der ållstej kaffe på kajen.

Højskolevej 1, Try 9330 Dronninglund. Telefon 71781460 – 25447502
www.egnssamlingen-oestvendsyssel.dk følg os på facebook.
Mindre ændringer i programmet vil kunne forekomme ligesom vi ikke er herre over vejr og vind.

Aktivitetssøndage i Try - hvad er det?
Det er søndage, hvor vi har gang i mange ting tilpasset årets gang. Altid
fra kl. 11 - 16. Værksteder, udstillinger, købmandsbutik, mark,
landbohave, og som en selvfølge tilbydes en ret til middag, og der er
altid mulighed for at børn kan deltage i aktiviteterne... og så er der altid
kaffe på kanden i Knudsgårds Rolling, husk det!
19. april: Forårsarbejde i Try.
Traktorerne arbejder med
pløjning, harvning, såning, der
sættes kartofler, sås roer og hør.
Der arbejdes i landbohaven og i
værkstederne. Vi ”rapper uk” og
kalker mm.
Menu: skidenæg eller en
”melmad”, kaffe og kage.

Travlhed i marken i 2019.

17. maj: Markedsdag i Try.
Forårsmarked i samarbejde med Try Efterskole. Vi er i gang i haven, i
marken og på værkstederne, købmandsbutikken er åben og vi serverer
kaffe og lagkage i Knudsgårds Rolling.
Hestevognsture med start på gårdspladsen.
14. juni: Hødag i Try.

Børn og voksne kan være med til at
stakke hø og sætte i hæs.

Der arbejdes i høet, alle kan
være med. Vi hypper kartofler,
hakker roer og andet
forefaldende arbejde. Nyd
udviklingen i landbohaven.
Kl. 14 mødes bymændene til
stævne på forten ved
Urmagerhuset
Menu: Kyllingesteg med nye
kartofler og agurkesalat.

19. juli: Syltedag i Try.
Vi sylter bær, laver saft på gammeldags maner, børn kan lave deres eget
glas marmelade. Vi laver ost, passer mark og landbohave, der slagtes
høns og koges suppe over bål. Kom og få en smagsprøve. Se og oplev
hvordan man slynger honning, og køb nyslynget honning med hjem.
Menu: Pandekager med syltetøj.

23. august: Høstdag i Try.
Sognefogeden på Knudsgård
indbyder traditionen tro til høst
som i gamle dage. Oplev heste
og maskiner, skuespil, børnenes
stjerneløb, kro og masser af
børneaktiviteter, musik, liv og
glade dage.
Menu: Kroen er åben og trakterer
med biksemad, æbleskiver, kaffe
og kage.
Dagen arrangeres sammen med Turistforeningen, Efterskolen og
Køreforeningen.
20. september: Husflids og
håndværkerdag i Try.
Gør en god handel hos
købmanden eller prøv et
håndværk. Prøv dig af på en
gammel symaskine, en karte,
rok, rulle, eller hos drejeren og
smeden. Måske skal fårene
klippes i dag.
Menu: Brændende kærlighed.
18. oktober: Kartoffeldag i Try.
Børnene kan hjælpe med at tage kartofler op og bjærge sig en ”slat.”
Kålrabierne skal op, stubmarken pløjes med hesteplov. Vi laver
kartoffelmel, æblemost, kartoffeltryk, rygeost, pudser sølvtøj, smeder,
drejer og meget meget mere
Menu: Flæskesteg m tilbehør og æblekage.
6. december: Gammeljul i laden på Knudsgård.
Børn og voksne klipper julestads, pynter egnens største juletræ fra kl.
11. Masser af børneaktiviteter og Brønderslev Harmoniorkester spiller
julen ind fra kl. 14 – 16 med gamle lege, dans om juletræet og
godteposer til børnene
Menu: Risengrød, æbleskiver mm.

Egnssamlingen i Try, hvad er dog det og hvor er det?
I Landsbyen Try mellem Hjallerup og Dronninglund ligger en lille oase,
det tidligere Try Museum er blevet til Egnssamlingen for Østvendsyssel.
Her kan børn og voksne gå på opdagelse i egnens fortid, og selv være
aktive i historien.
Marker og landbohave

Knudsgård

Købmand

Urmagerhuset
og smedjen

Andre aktiviteter på Egnssamlingen.
20. januar: Kl. 19 Nørkleaften - vi starter håndarbejdsaftener på Knudsgård.
12. februar: Kl. 19. Højskoleaften på Efterskolen.
Frode Sejlund viser billeder og fortæller om sit fødehjem – Try Højskole, egnen og
menneskene i Try. Anne Marie Hassing fra Efterskolen sørger for at vi får rørt
stemmerne og luftet højskolesangbogen.
27. februar: Kl. 19 Sang og fortælleaftener starter på Knudsgård.
31.marts: Kl 19, Generalforsamling i Efterskolens spisesal.
5. juni: Kl. 17 Grundlovsfest i Try. Se mere i Kirkebladet og ØA.
Sammen med menighedsrådet arrangeres friluftsgudstjeneste, spisning og grundlovsfest på
Knudsgård grundlovstale ved Peter Duetoft.
Tilmelding til spisning (frikadeller m kartoffelsalat, kaffe og kage) til Susanne Hald Kristensen på tlf.
24 42 04 73 senest den 31. maj. Pris: 70,- kr. Man er også velkommen til selv at medbringe en
madkurv. Drikkevarer skal købes. Alle er velkomne! Fri entre.

23. juni: Sammen med Try Beboerforening arrangeres Sct. Hans fest på Knudsgård.
Alle er velkomne. Vi griller fra kl. 17,30 – bålet tændes kl. 19,30.
Drikkevarer skal købes. Fri entrè.
9 juli: Guidet hestevognstur start på Knudsgård kl. 16. Tilmelding dagen før på
lone@holtegaard.info eller sms på 25391797 pris 100,- børn 50,- først til mølle. Kaffe er
klar fra kl 15 og efter turen er der mulighed for hygge og for at købe grillmad og
drikkevarer.
Kaffe og kage til disse arrangementer koster 25,-

Ku’ du tænke dig at være med som medlem eller frivillig så skriv til
kasserer@egnssamlingen-oestvendsyssel.dk

