
  

Høsten er i hus og det skal fejres 

Derfor inviteres der til Mikkelsdagsgilde på Glud Museum anno 

1928 lørdag den 29. september kl. 13.00-16.00 

Kom med til en dag hvor de gamle traditioner til Mikkeldag bliver bragt 

til live igen. Der vil være pyntet op til høstgilde med korn, blomster og 

gårdens mange friske afgrøder. Musikken sætter stemningen i teltet, 

hvor du kan lære et par dansetrin til gildets festlige fællesdans, og hvor 

folkedanserne fra Ølholm vil vise, hvad de kan og lære fra sig af høst-

gildets danse.  

Du kan bl.a. deltage i de mange værksteder, hvor der vil blive undervist 

i at binde høstbuketter med det smukke modne korn fra marken, kom-

me med til et traditionelt kagebord, tilberede gildets lækre måltider, le-

ge med i de gamle lege, se på traditionelle håndværk og –arbejde samt 

mærke materialerne i mellem fingrene, når de små værksteder åbner 

op for høstgildets mange gøremål. 

Her vil være masser af oplevelser for hele familien på en dag, som fej-

rer glæden ved veloverstået arbejde, overflod af gode råvarer og en 

glæde over det gode fællesskab. 

Der er gratis entré. 

”Mikkelsdagsarrangementet er et rigtig godt eksempel på, hvad det er 

vi som kommune kan få ud af at være med i et tværkommunalt kultur-

samarbejde som Kulturring Østjylland. Der kører lignende arrangemen-

ter i de øvrige 6 kommuner, og selv om hver kommune har skabt deres 

eget individuelle arrangement i samarbejde med lokale aktører, så har 

man et fælles formål – nemlig at genopdage en gammel højtid, som el-

lers er på vej i glemmebogen”, udtaler Liselotte Hillestrøm, formand for 

udvalget for Fritid & Fællesskab. 

Mikkelsdagsarrangementet er et projekt under Kulturring Østjylland. 

Kulturring Østjylland er et samarbejde mellem Hedensted, Odder, 

Skanderborg, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs og Samsø Kommuner, 

hvorigennem man ønsker at gentænke og udvikle kulturen i nye sam-

menhænge. Det kommer der hvert år en række forskellige kulturpro-

jekter ud af, hvor af Mikkelsdagsfejringen altså er et af dem. 

 

INFO OM MIKKELSDAG: Mikkelsdag var en fejring af, at høsten var vel 

overstået, og at folk og dyr på gården havde mad til at komme igen-

nem de hårde vintermåneder. Derfor holdt man et Mikkeldagsgilde, 

hvor der var overflod af mad og drikke, og smukt opdækket med friske 

blomster og nyhøstede afgrøder. Mikkeldag var et højdepunkt på året, 

hvor man takkede for det hårde arbejde gårdens folk havde ydet, og 

hvor man viste sin taknemmelighed til Gud for den gode høst, og viste 

næstekærlighed til fuglen og den fattige, som ifølge sangen ”Marken er 

mejet” også skulle være mæt.  
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For mere information:  

Berit Schmidt Hansen, Kultur- og fritidskonsulent, tlf. 79755102 

 


