
 

 

 

 

Bustur til Johannes Larsen Museet, Kerteminde, og H.C. Andersens Hus, Odense,  

frokost på Munkebo Kro - søndag den 5. februar 2023  

Obs: tilmelding senest torsdag den 29.12.2022  

 

Horsens Kunstforenings første udflugt i det nye år går til Fyn. Den 30. juni 2022 indviede dronning Margre-
the det nye museum, H.C. Andersens Hus i Odense, og det vil vi gerne opleve. H.C. Andersens Hus beskri-
ves som en uforudsigelig og medrivende rejse gennem forfatterens kreative univers og elskede fortællin-
ger, med en arkitektur i verdensklasse, som forener skønhed og fantasi. Besøget i Odense kombineres 
med et besøg på Johannes Larsen Museet i Kerteminde, den fynske malers kunstnerhjem og værksted. En 
perle, som man med glæde kan vende tilbage til selv efter flere besøg. Midt mellem Kerteminde og 
Odense ligger den hyggelige Munkebo Kro, som vi har valgt som vores frokoststed.   

Der er afgang fra Horsens med bus kl. 8.00. Vi kører til Kerteminde, og undervejs får vi kaffe og et rund-
stykke. Når vi kommer til museet i Kerteminde, stiger en guide fra Johannes Larsen Museet ombord på 
bussen og giver en introduktion til kunstnerhjemmet og værkstedet. Derefter går vi på egen hånd på op-
dagelse på museet, som også rummer en udstillingsbygning med skiftende udstillinger, aktuelt er det vær-
ker af den bornholmske maler Oluf Høst.   

 

 

Fra Kerteminde til Munkebo er der ganske kort vej, og kroen, som ligger i naturskønne omgivelser, venter på os 
med en lækker kroplatte med æg og rejser, røget laks med cremet rygeost, lun rødspættefilet, lun mørbradbøf med 
champignon à la creme og ost, sammen med en øl, vand eller et glas vin. 

 

Alhed og Johannes Larsens hjem på Mølle-
bakken i Kerteminde 



Vi slutter af med besøget på det nye museum H.C. Andersens Hus i Odense. Når vi kommer til museet, får 
vi en introduktion i bussen af en af museets guider. Efter introduktionen følger guiden os ind i museet, 
hvor vi på egen hånd kan opleve det eventyrlige univers. 

 

 

 

Efter besøget kører vi mod Horsens med forventet ankomst ca. kl. 18.00. 

Program: 

Kl. 08.00 - afgang med bus fra P-pladsen ved Forum, Langmarksvej 53, Horsens   

Kl. 10.00 - besøg på Johannes Larsen Museet, Kerteminde, introduktion mens vi sidder i bussen 

Kl. 11.45 - bussen kører til Munkebo Kro  

Kl. 12.00 - frokost på Munkebo Kro     

Kl. 13.30 - bussen kører til Odense   

Kl. 14.00 - introduktion til H.C. Andersens Hus - i bussen   

Kl. 14.30 - besøg på museet H.C. Andersens Hus på egen hånd   

Kl. 16.00 - museet lukker, og bussen kører mod Horsens med forventet ankomst ca. kl. 18.00.  

Pris kr. 775,- inkl. bustransport, kaffe og rundstykke, introduktion og entré Johannes Larsen Museet, intro-
duktion og entré H.C. Andersens Hus, frokost inkl. 1 genstand på Munkebo Kro. Pris for ikke-medlemmer 
kr. 875,-.    

Tilmelding og betaling til Jytte Helbo senest torsdag 29. december 2022. Mail jyttehelbo@vip.cyber-
city.dk - betaling til konto nr. 7733 1422194 eller MobilePay 69474.   

   

Med venlig hilsen   

HORSENS KUNSTFORENING   -   www.horsenskunstforening.dk   

 


