
 

Horsens Kunstforenings Kr. Himmelfartstur til Sjælland 

søndag den 22. maj 2022  

  

Horsens Kunstforening inviterer på den traditionsrige Kr. Himmelfartstur søndag den 22. maj 2022 - vær 

opmærksom på, at det ikke er på selve Kr. Himmelfartsdag.  

Turen går til Sjælland, hvor vi først besøger museet Holmegaard Værk, som ligger hvor Holmegaard Glasværk 

gennem næsten 200 år fabrikerede først flasker og husholdningsglas og senere kunstglas. I 2020 blev glasværket 

genfødt som Holmegaard Værk, et museum for håndværk og design. Udstillingen får det hele med - fra mosens 

stenalderfund - sat i spil med moderne design - over den tidligere produktion af flasker og sildeglas til senere tiders 

kendte designeres unikke serier af drikkeglas og kunstglas. Keramiksamlingen rummer bl.a. museets store samling 

fra Kählers Keramiske Fabrik. I de gamle fabrikslokaler - der langt hen ad vejen står som de blev forladt - viser 

professionelle glaskunstnere, hvordan de arbejder med glasset.   

  

  

  

Frokosten får vi serveret på Kanalkroen i Karrebæksminde, under en halv times kørsel fra Holmegaard. Kroen 

anretter en lækker fisketallerken til dem der kan lide fisk, og en frokosttallerken til dem, der ikke kan. Hertil serveres 

1 genstand, øl, vin eller vand. Der er afsat god tid, så vi kan nyde både frokosten og de idylliske omgivelser ved 

kanalen og havnen i Karrebæksminde.   



  

Eftermiddagens besøg bliver noget helt specielt. Vi har fået lov til at besøge Herlufsholm Kostskole, hvor en guide 

står klar til at vise os rundt og fortælle om stedets historie og fremvise de mange kunstværker, som bygningerne 

rummer.   

 
  

Program:  

Kl. 07.30 - afgang med bus fra P-pladsen ved Forum, Langmarksvej 54, Horsens. Undervejs en halv times pause, hvor 

vi får kaffe og rundstykker  

Kl. 10.30 - besøg på Holmegaard Værk  

Kl. 12.00 - bussen kører til Kanalkroen i Karrebæksminde, hvor vi får frokost ca. kl. 12.30  

Kl. 14.30 - afgang fra Karrebæksminde til Herlufsholm Kostskole  

Kl. 15.00 - guidet rundvisning på Herlufsholm Kostskole  

Kl. 16.30 - bussen kører mod Horsens - ankomst ca. kl. 19.30  

Pris kr. 875,- inkl. bustransport, kaffe/rundstykke, entré inkl. audioguide Holmegaard Værk, frokost inkl. 1 genstand 

på Kanalkroen og rundvisning på Herlufsholm Kostskole. Pris for ikke-medlemmer kr. 975,-.  

Tilmelding og betaling til Jytte Helbo senest søndag den 1. maj 2022. Mail jyttehelbo@vip.cybercity.dk - betaling til 

konto nr. 7733 1422194. Giv også Jytte besked, om du ønsker en fisketallerken eller en frokosttallerken.    

Med venlig hilsen  

HORSENS KUNSTFORENING   -   www.horsenskunstforening.dk  

  

  


