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Gammel Estrup tilbyder gratis materiale til 

historiefortælling i kirker 

 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum har udviklet en 

række spændende og lærerige oplevelser målrettet unge til brug i 

sognekirkerne. Blandt andet lydvandringer, læringsforløb og en 

særlig digital værktøjskasse stilles gratis til rådighed for præster 

og undervisere takket være støtte fra Den Folkekirkelige 

Udviklingsfond. 

 

Under titlen ”Gud blandt godtfolk og grever” har Gammel Estrup igennem 

det seneste halvandet år udviklet særlige oplevelser med kirken som 

omdrejningspunkt. 

”Vi har blandt andet udviklet et forløb, der hedder ’Herremandens 

gåder’, som er et slags ’escape room’, man kan lave i kirken. Derudover har 

vi lavet lydvandringer under titlen ’fortællinger fra kirkegærdet’, hvor man 

på sin mobiltelefon kan lytte til dramatiserede kirkehistorier, mens man 

går rundt om kirkens stengærde. Alt det materiale, vi har udviklet, er gjort 

gratis tilgængeligt og kan frit tilgås og anvendes af præster, undervisere 

eller formidlere, der ønsker at skabe nye formidlingsoplevelser i eller ved 

deres lokale kirker”, forklarer Anders Sinding, der er museumsinspektør ved 

Gammel Estrup og projektleder på projektet ”Gud blandt godtfolk og 

grever”. 

 

Herremandens kirker 

Kirkerne er historisk tæt forbundet med de danske herregårde, og det er 

derfor naturligt for Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum at 

beskæftige sig med kirkerne og relationen mellem kirke og godsejer: 

 ”For eksempel var Auning kirke igennem århundreder ejet af 

Scheel-slægten på Gammel Estrup. Det begyndte med Christen Skeel den 

rige, der tilbage i 1600-tallet købte såkaldte patronatsrettigheder til ti 

sognekirker på Djursland - herunder kirkerne tættest på Gammel Estrup: 

Øster Alling og Vester Alling samt Fausing og Auning kirke. Og siden da 

havde godsejerne på Gammel Estrup et tæt forhold til kirkerne og deres 

virke. I Auning kirke findes Scheelernes gravkapel og en række andre 

elementer skænket af godsejerne på Gammel Estrup. Ligesom der findes et 

                

             

            Randersvej 2 

            8963 Auning 

            Danmark 

 

            T +45 8648 3001 

            F + 45 8648 3181 

            post@gammelestrup.dk 

            www.gammelestrup.dk 

 
 

            Protektor:  

            Hans Kongelige Højhed     

            Prins Joachim 

   

 

 

 

 

mailto:post@gammelestrup.dk
http://www.gammelestrup.dk/


08 jul 21 
ME 
 
 

2/3 

mindre hospital (fattighus) tæt ved kirken, som også var finansieret af 

godset”, forklarer Anders Sinding. 

 

For yderligere information om ”Gud blandt godtfolk og grever” se 

gammelestrup.dk/gud-blandt-godfolk-og-grever/ eller kontakt 

museumsinspektør Anders Sinding på ans@gammelestrup.dk eller T 8648 

3001 / 8795 0705.  

 

 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum står bag oplevelser for børn og 

unge, der kan benyttes af præster og undervisere omkring de lokale sognekirker. 

Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. 

 

 

Sognekirkerne er omdrejningspunkt for forskellige aktiviteter i projektet ”Gud 

blandt godtfolk og grever”, som netop er afsluttet. Blandt andet et såkaldt ”escape 

room”, hvor man skal løse en gåde. Foto: Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum. 
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Fakta om Gammel Estrup 
 

• Efter mere end 600 år i samme families eje blev herregården i 1926 solgt, og 
Gammel Estrup - Jyllands Herregårdsmuseum blev oprettet i Gammel 
Estrups hovedbygning i 1930. Museet hedder i dag Gammel Estrup 
Danmarks Herregårdsmuseum og er en selvejende institution. 
 

• Gammel Estrup er et statsanerkendt specialmuseum og beskæftiger sig i det 
daglige med de danske herregårde, og alt hvad dertil hører af herskab og 
tjenestefolk, arbejderboliger, iskældre, alléer, skove, marker og 
kulturlandskab, indretningskultur, malerkunst, møbler mm. 
 

• Gammel Estrup er hjemsted for Dansk Center for Herregårdsforskning, som 
drives i et samarbejde mellem Gammel Estrup, Aarhus Universitet, 
Nationalmuseet og Arkitektskolen Aarhus. 
 

• Museets største formidlingssatsninger er 1700-talsfestivalen i juni måned og 
juleaktiviteter i forbindelse med udstillingen Jul for herskab og tjenestefolk. 
Desuden har museet en aktiv kulturtjeneste for børn og unge. 
 

• Gennemsnitligt er besøgstallet på museet omkring 100.000 om året. Der er 
åbnet hele året bortset fra helligdagene i julen, januar måned samt mandage 
i vinterperioden. Museet har billetsamarbejde med nabomuseet Det Grønne 
Museum. Gammel Estrup har knap 600.000 besøg online hvert år. 
 

• Personalet består i det daglige af omkring 15 personer – heraf 8 fastansat. 
Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den daglige ledelse. 
 

• Gammel Estrups Netværk blev stiftet i 2006 og har ca. 150 medlemmer, der 
yder en frivillig indsats i forbindelse med museets mange, årlige 
formidlingsaktiviteter. 
 

• For mere information tjek www.gammelestrup.dk, 
www.facebook.com/gammelestrup, www.instagram.dk/gammelestrup eller 
kontakt museet på T 86 48 30 01 eller post@gammelestrup.dk. 
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