
CLAY KERAMIKMUSEUM OG  
CHRISTIANSKIRKEN I FREDERICIA
Keramikmuseum på Grimmerhus blev indviet i 2015 af H.M. Dronning Margrethe. 

Undervejs til Grimmerhus ved Lillebælt drikker vi mor-
genkaffe med bolle og snegl i bussen og ankommer 
til CLAY midt formiddag. Vi besøger museet på egen 
hånd. Her vises blandt andet Royal Copenhagen Sam-
lingen, en helt unik samling, der består af 55.000 gen-
stande skænket af Royal Scandinavia. I udstillings af-
snittet ”Pragtstykker ” findes cremen af dansk keramik 
med mere end 3500 værker.

Oplev det første møde mellem to af kunstnerkeramik-
kens absolutte fyrtårne Thorvald Bindesbøll og Peter 
Brandes. Bindesbøll var kunstnerkeramikkens ba-
nebrydende pioner i slutningen af 1800 tallet. Vores 
nulevende kunstner Peter Brandes, fremhæver med 
respekt og ydmyghed Bindesbøll som en vigtig bevæg-
grund for hans kærlighed til keramikken og som et 
vigtig inspirationskilde. På udstillingen kan opleves et 
eksklusivt udvalg af privatejede værker fra Bindesbølls 
hånd i tæt dialog med et retrospektivt udvalg af Peter 
Brandes’ imponerende keramiske livsværk.

I pausen mellem de to spændende besøg nyder vi en 
dejlig to retters menu på den historiske Hejse Kro

Ankommet til Cristianskirken får vi en guidet rundvis-
ning. Kirkebygning fra 1972 er tegnet af arkitekt Ib Za-
chariassen. I den 22 m høje øst væg blev i 2007 opsat 
32 glasmosaikker af billedkunstner Bjørn Nørgaard og 
glarmester Per Steen Hebsgaard. Samtidig fremstillede 
Bjørn Nørgaard kirkens nye altertavle: Et forgyldt relief 
af Jesus til bords med 12 disciple. Opfyldt af kunstens 
glædesvirkninger begiver vi os hjemad og er hjemme 
til aften, der er kaffe og kage undervejs i bussen.

I turen er inkluderet:
• Bustur i 4 stjernet luksusbus
• Morgenkaffe, bolle og snegl i bussen
• Entre til Grimmerhus CLAY Keramikmuseum
• To retters middag på Hejse kro
• Guidet rundvisning i Kristianskirken
• Eftermiddagskaffe og medbragt kage
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