
                       

          
         Slagelse 
 

Tag med Foreningen NORDEN til 
                          

TREKANTOMRÅDET -  Middelfart og Fredericia 

tirsdag den 30. maj 2023 
 
Afgang:  Slagelse Busterminal 08.00 - Caspar Brands Plads ca. 08.30 
Hjemme:  Slagelse Busterminal ca. 19.00 - Caspar Brands Plads ca. 18.30 

 
Turen begynder på busterminalen ved Slagelse station, med et stop på Caspar Brands Plads i Korsør. 
 
Efter ankomst til Middelfart og CLAY Keramikmuseum Danmark, er der tid til en kop kaffe eller te, inden 
vi efter en introduktion slippes løs i det store museum for dansk og udenlandsk keramik.  
I det underjordiske Skatkammer kan du opleve perler fra de seneste 235 års dansk design- og 
industrihistorie. Her udstilles de mest interessante og imponerende værker fra den i alt 55.000 
genstande store samling, som museet i 2010 fik overdraget fra Royal Scandinavia A/S. Du kan se Flora 
Danica i selskab med figuriner, fajance og stentøj fra de hæderkronede danske fabrikker: Den kongelige 
Porcelainsfabrik, Aluminia og Bing & Grøndahl. En helt unik samling, som spænder fra mormors 
musselmalede til Frederik 6.s dessertstel.  
 
Kl. 12 mødes vi i Café CLAY, hvor der er udsigt til skulpturpark og Lillebælt, mens du får serveret en 
tallerken med dagens sild, røget fisk, rørt salat, tærte, parmaskinke, to slags oste og grillede artiskokker 
foruden brød og smør. Vin, vand og øl er inkluderet.  
 
Efter frokost kører vi til Fredericia via den gamle Lillebæltsbro fra 1935. Vi møder vores lokale guide, 
som via Landsoldaten tager os med på en lille vandring på den gamle vold med den dramatiske historie.  
 
Efter Volden skal vi opleve roen i Christianskirken, hvor kunstneren Bjørn Nørgaard har sat nogle solide 
aftryk. Vi får en kop kaffe eller te ved bussen, inden vi vender hjem til Sjælland. 
 
Pris 750 kr. for medlemmer og 800 kr. for gæster. (Bliver vi 40 eller flere betaler vi 50 kr. retur). 
 
Reserver en plads på formand@norden-slagelse.dk eller på tlf. 21 26 21 82. 
Betaling senest 1. maj 2023.
på reg.nr. 2433, konto nr. 6277 848 277 eller efter aftale med Agnete på tlf. 28 19 51 23.  
Ved afbestilling mindre end 14 dage før turen, vil det indbetalte beløb normalt ikke blive refunderet.  

 Læs mere på www.norden-slagelse.dk      
 

 
Med venlig hilsen Foreningen NORDEN, Slagelse. 

Inkl. i prisen:  
Formiddagskaffe/te og kage. 
Entré og introduktion til CLAY Keramikmuseum.  
Frokosttallerken på Cafe CLAY, inkl. øl, vin, vand. 
Besøg med guide på Fredericia Vold. 
Besøg med guide i Christianskirken. 
Buskaffe/te og kage. 
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