
  



Omvisning på Gammel Estrup og bustur til 

herremandens kirker 

 

Kirkerne knytter sig til det liv der er foregået i 

og omkring dem, og bygningerne fortæller en 

historie. Denne historie har for kirkerne omkring 

Gammel Estrup, været tæt forbundet med 

herregården og dens beboere. Med en tur rundt til 

herremandens kirker vil vi udfolde forbindelsen 

mellem menneske og bygning. 

 

Turen begynder med en rundvisning på Gammel 

Estrup Herregårdsmuseum. Herregårdens 

grundfortælling bruges på rundvisningerne i 

Auning, Fausing og Øster Alling kirker. 

 

Inkluderet i turen er en lækker frokost på 

restaurant ”Den Gamle Stald” og en kaffepause 

med kage bagt i Gammel Estrups køkken. 

 

Tidspunkt: Lørdag d. 19. marts – Vi mødes på 

Gammel Estrup – Herregårdsmuseum kl. 08.45 

og forventes at være færdige kl. 16. 

 

Max. deltagerantal: 35 

 

Pris: 250 kr. 

Tilmelding: Tlf.: 86483001 

    post@gammelestrup.dk 

 

Yderligere info: Mikael Frausing,  

Dansk Center for Herregårdsforskning 

Gammel Estrup herregård og dets beboere 

har igennem flere hundrede år haft en tæt 

forbindelse til kirkerne i området  

Den rigt udskårne altertavle i Auning 

kirke. Våbenskjoldene i venstre og højre 

hjørne (nederst), afslører tydeligt de 

adelige donatorer fra Gammel Estrup, 



Bustur med rundvisninger til fire herregårde 

 

I Midtjylland mellem Silkeborg og Viborg finder 

man en sjælden mangfoldighed af forskellige 

herregårde med en historie, der strækker sig over syv 

århundreder. Gennem århundrederne har danske 

herregårde stået som repræsentanter for det 

ypperste, man har kunnet bygge i samtiden.  

 

Turen begynder på Silkeborg Museum, indrettet i 

den tidligere herregård og fortsætter til herregården 

Ormstrup. Vi besøger ’De 5 Halder’, som i disse år 

gennemgår en forvandling og slutter på det historiske 

Tjele. 

 

Inkluderet i turen er en førsteklasses frokost på den 

historiske Niels Bugges kro, opkaldt efter en af de 

navnkundigste riddere der har været bosat på Hald. 

 

Tidspunkt: Søndag d. 4. september – Vi mødes ved 

Silkeborg Museum kl. 8.30 og forventes at være 

færdige kl. 17.30. 

 

Max. deltagerantal: 35 

 

Pris: 350 kr. 

Tilmelding: Tlf.: 86483001 

    Email: post@gammelestrup.dk 

 

Yderligere info: Mikael Frausing, 

Dansk Center for Herregårdsforskning 

 



 
 

Danmark har altid haft 

forbindelser til landene syd for os. 

Det ser vi i arkitekturen og i  livet på 

herregårdene. Uddannelse og rejser, 

mode og gastronomi, var i høj grad 

også påvirket af de europæiske 

tendenser. Vi tyvstarter fejringen af 

Aarhus 2017 med denne slots- og 

herregårdstur til Nordtyskland. 

 

Rejseleder: Mikael Frausing, 

Dansk Center for Herregårdsforskning 

 

Arr.: Cultours Rejsebureau 

 

Tag med Dansk Center for Herregårdsforskning 

og Cultours på fire dages rejse til Potsdam, 

Tyskland. Vi følger den historiske udvikling i de 

preussiske kongeslotte og besøger andre herregårde i 

Nordtyskland. Vi undersøger idealer i fra hof- og 

adelskulturen, hvordan de manifesterede sig arkitektur, 

indretning og mode.  Turen omfatter besøg på bl.a. 

Friedrichsruh, kongeslottene Sanssouci og 

Charlottenburg, samt kurfyrsternes slot i Schwerin. 

 

Pris: 4.395 kr. Tillæg for enkeltværelse 950 kr. 

Program på Cultours.dk 

Tilmelding og yderligere oplysninger: 

Cultours Rejsebureau 

 Tlf: 8610 8605 / rejser@cultours.dk 

 

Charlottenburg. Berlins kongeslot som siden 1600-tallet har 

været residens for fyrsterne af Brandenburg og Preussen. 

Havefacaden til Frederik den Stores 

rokokoslot Sanssouci.  


