
Kulturgruppen af 2011 
 

Så skal vi over broen igen og denne gang går turen til Kerteminde 

 

Miniferie fra tirsdag 29.august til 30.august 2017 – ægtefælle meget velkommen 

 

  

Historien om De Dansk-Vestindiske Øer De hyggelige stuer i Humlemagasine 

 

Tirsdag 29. august 2017 køres der individuelt mod Fyn, så vi alle kan være ved Humlemagasinet  

kl. 10.30,  Rugårdsvej 51, 5463 Harndrup. 

 

Denne hyggelige miniferie på Fyn begynder i Humlemagasinet, som i dag er en af de væsentligste kulturelle 

attraktioner i Middelfart Kommune med omkring 14.000 besøgende om året.  

 

Aktiviteterne begyndte i det små i 1990, hvor Peder og Ole etablerede Humlemagasinets Galleri med skiftende 

udstillinger af malerier og anden kunst. Galleriaktiviteterne blev gradvist ændret og udviklet til de kongelige og 

kulturhistoriske udstillinger om sommeren og den store juleudstilling i november og december. Haverne dækker 

i dag 10 tdr. land med omkring 25 forskellige temahaver, der stadig udvikles. Samtidig er der blevet etableret 

tre museer: Humlemuseet, Sigfred Pedersen Museet samt Historisk Dukkemuseum. 

 

Som et lokalt, kulturelt samlingspunkt ønsker Humlemagasinet ikke blot at tilbyde kulturelle oplevelser inden 

for flere forskellige kulturelle genrer, men ønsker samtidigt at kunne tilbyde totaloplevelser til forskellige 

interessegrupper, og dem vil vi være en af. 

 

Kl. 10.30 mødes vi i Humlemagasinet, her modtages vi af Peder Pedersen, der vil bruge en lille times tid på at 

fortælle os om den historiske udstilling, der pt er på stedet. 

 

En fortælling om de vestindiske øer under Danmarks koloniherredømme gennem næsten 250 år. Historien 

beskrives gennem billeder, genstande fra perioden, postkort, geografiske kort, tegninger, malerier med mere. 

Allerede i 1671 sendte Vestindisk-Guinesisk Kompagni skibe til øerne for at undersøge mulighederne for at 

etablere sukkerplantager. Sankt Thomas blev annekteret i 1672 og Sankt Jan i 1718. Næsten 60 år efter første 

annektering blev Sankt Croix i 1733 købt fra det Fransk-Vestindiske Kompagni. Det danske ejerskab sluttede 

med salget af øerne til USA den 31. marts 1917. 

 

Fokus vil være på de danske embedsmænd, der administrerede øerne, på plantageejere og på slavernes ofte 

grusomme vilkår. 

 

Kl. 12.30  finder vi et godt sted i Humlemagasinet, hvor vi kan indtage vor frokost.  

 

Efter frokosten, er der tid til at gå på opdagelse i de skønne omgivelser, som sluttes af med kaffe / the og 

lagkage i de private stuer. 

 
Herefter kører vi mod Kerteminde for at indlogere os på Tornøes Hotel, Strandgade 2, 5300 Kerteminde. 
Stedet er i sig selv er en oplevelse værd. 
 
Tornøes Hotel er en af de få ejendomme i Kerteminde, hvor ejerne gennem de seneste 300 år er kendt. I 1600-

tallet var det en købmandsgård. I 1862 køber Wentzel Tornøe ejendommen, og i 1865 får han 
gæstgiverborgerskab. 
 



Kl. 19.15 mødes vi til en velkomstdrink. Herefter serveres der en 3-retters menu. Vi slutter af med kaffe / the. 
Drikkevarer til maden for egen regning. 
 

 

   
Tornøes Hotel i Kerteminde Suiten, hvis nogen har lyst En smuk borddækning 

 

Onsdag, den 30. august 2017 

Efter morgenmad og udtjekning, skal vi opleve Kerteminde sammen med vor guide Jørn Tvedskov og i 
Johannes Larsens fodspor. Vi skal spise på Rudolf Mathis ved havnen og besøge Johannes Larsen Museet.  
 
I anledningen af 150-året for Johannes Larsens fødsel skal vi på eksklusiv byvandring i "den kønneste lille by i 
verden", som Johannes Larsen kaldte sin elskede by. 

 
Kl. 11 – så vi har god tid til morgenmaden - mødes vi ved Johannes Larsens fødehjem, den gamle 
købmandsgård. Efter en tur rundt i byen krydret med gode historier, er der frokost på Rudolf Mathis, som vil 
være helt i Johannes Larsens ånd – da frokosten består af fisk: 
 
Marineret sild med æg, karrysalat & rugbrød 
Stegt lange med grønne asparges, forårsløg og sauce beurre blanc, hertil en øl og snaps. 

 
Efter frokosten skal vi ud i byen igen. Vi bevæger os - med masser af fortællinger undervejs - op til Alhed og 
Johannes Larsens hjem på Møllebakken. 

 
Efter en introduktion til kunstnerhjemmet og Johannes Larsen Museet runder vi turen af med kaffe og kringle i 
museets Kaffehus. Herefter er man velkommen til at se nærmere på museet på egen hånd. 
 

Pris kr. 1800,00 for hele arrangementet per person i dobbeltværelse. 
Pris kr. 2000,00 for hele arrangementet i enkeltværelse. 
 
Transport for egen regning, men vi er selvfølgelig behjælpelig med planlægning af samkørsel. 
 

Tilmelding senest 25. maj 2017 på vores hjemmeside Kulturklb.dk eller ved personlig kontakt. 

 

Vejledning til brug af hjemmesiden: På forsiden ”Velkommen” tryk på knappen ”Tilmelding, udfyld skemaet 

og tryk ”SEND”, hvorefter tilmeldingen vil blive bekræftet. 

 

Når du / I har modtaget en bekræftelse for deltagelse i turen, indbetales der kr. 500.00 a conto, og restbeløbet 

forfalder 1. august 2017. Ved afbud efter 15. august 2017, refunderes det indbetalte beløb med undtagelse af a 

conto beløbet på kr. 500,00. 

 

Indbetaling indsættes på bankkonto reg.nr. 4356 kontonr. 4779 671216   

 

Ved spørgsmål, kontakt os via hjemmesiden eller på mail kulturgruppen2011@kulturklb.dk  

I er selvfølgelig også velkommen til at ringe til os. 

 

Håber at se rigtig mange af jer til denne informative og spændende miniferie til Fyn. 

 

 

Lillian Ellebæk Ryelund 

Tlf. 4015 3515 

Kirsten Kann 

Tlf. 2028 6780 
Ferie fra 15.6. - 15.8.2017 

Britt Olsen 

Tlf.  6130 5401  

 

http://www.kulturklb.dk/
mailto:kulturgruppen2011@kulturklb.dk

