
H E N D E S  M A J E S T Æ T  D R O N N I N G E N 
B E S Ø G E R  M A R I A G E R F J O R D  K O M M U N E

15. JUNI -  16.  JUNI 2017
Kom og vær med til at vise vores kommune fra den allerbedste side



Her i Mariagerfjord Kommune er det altid en folkefest, når de kongelige besøger os. Vi møder 
talstærkt op og byder velkommen til vores skønne kommune, og viser den frem på allerbedste vis. 

I 2011 besøgte Regentparret Hadsund, og det var en festlig og højtidelig begivenhed. Nu får vi 
atter fornøjelsen, når H.M. Dronningen besøger os i forbindelse med det årlige sommertogt med 
Kongeskibet Dannebrog. Denne gang går turen til Hobro, Arden og Mariager over to festlige dage, 
hvor der bliver rig lejlighed til at hylde vores regent, vinke og vifte med flag.  

Byrådet lægger stor vægt på, at så mange som muligt får glæde af besøget. Derfor har vi sammensat 
et program, hvor Dronningen kommer rundt i store dele af vores kommune og oplever kultur og 
natur og besøger virksomheder og institutioner. Desuden lægger vi stor vægt på, at Dronningen ser, 
føler og smager på noget af alt det gode vores kommune byder på. 

På de følgende sider kan du få et overblik over det omfattende program, som Dronningen har foran 
sig. På kommunens vegne er jeg stolt over, at vi kan præsentere vores kommune med et så spænden-
de og varieret program.  

Jeg er ikke i tvivl om, at vi er mange, som glæder os til at få besøg af Dronningen. Jeg håber, at vi 
møder talstærkt op og giver vores Dronning en flot modtagelse på Hobro Havn. Kom i god tid og 
nyd det smukke syn af Kongeskibet Dannebrog, der lægger til kaj.   

Vi ses til et par festlige sommerdage. 

Venlig hilsen 

Mogens Jespersen 
Borgmester

Festlige dage for alle



Onsdag den 14. juni 
16.00 – 17.30  Gardehusarerne og Den Kongelige Stald holder Åben Stald ved Korsgade 2  

i Hobro. Kom og se de mange flotte heste og få en snak med gardehusarerne

Torsdag den 15. juni 
Kongeskibet sejler på Mariager Fjord 
Hadsund kl. 8.00 - 8.20, Mariager kl. 9.00 - 9.15 og Hobro Havn kl. 9.50

10.00 – 10.15 Modtagelse af Dronningen på Hobro Havn 
10.15 – 10.40  Officiel modtagelse af Dronningen i Det Røde Pakhus på Hobro Havn 
10.50 – 11.20 Karettur gennem Hobro med Gardehusarregimentets Hesteskadron 
11.20 – 11.55 Dronningen besøger Kunstetagerne i Hobro 
11.55 – 12.40 Dronningen besøger Biecentret i Hobro  
12.50 – 14.10 Frokost på Hotel Amerika 
14.35 – 15.10 Dronningen besøger Riantics A/S i Arden 
15.30 – 16.05 Dronningen besøger Det Maritime Kulturcenter i Hobro 
16.10 – 16.30 650 elever synger for Dronningen på Hobro Havn 
18.30 – 21.00 Musik og underholdning på Hobro Havn 
21.15 – 21.25 Vi synger Fjordvisen og Hobro Garden spiller for Dronningen på Hobro Havn

Fredag den 16. juni 
10.00 – 10.05 Modtagelse af Dronningen på Mariager Havn 
10.10 – 10.45 Dronningen besøger Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager 
10.50 – 11.10 Dronningen besøger Rosenhaven i Mariager 
11.15 – 11.55 Dronningen besøger Mariager Kirke  
12.00 – 12.30 Dronningen besøger Hohøj i Mariager 
12.35 – 12.55 Afsked med Dronningen på Mariager Havn

Læs mere og hold dig løbende opdateret om trafik- og parkeringsforhold,  
samt eventuelle ændringer i programmet på mariagerfjord.dk/dronningen.

Program



14. juni kl. 16.00-17.30 på det grønne areal ved parkeringspladsen på Korsgade 2 i Hobro 
Onsdag eftermiddag inviterer Gardehusarregimentets Hesteskadron og Den Kongelige Stald til 
Åben Stald på det grønne areal ved parkeringspladsen på Korsgade 2. Her har du en unik mulighed 
for at se de flotte heste og få en snak med gardehusarerne. 
 
Hesteskadronen eskorterer Dronningen i forbindelse med nytårskure, bryllupper, jubilæer, fødsels-
dage, sommertogter med Kongeskibet Danneborg og ved statsbesøg. Hesteskadronen deltager også 
med trompetere og opvisningshold ved utallige lejligheder over hele Danmark og i udlandet. 
 
Gardehusarregimentets gallauniform er præget af den ungarske folkedragt. Historien er den, at der 
i 1762 var optræk til krig mellem Danmark og Rusland. Dengang var vi i Danmark bekymret over 
kosakkerne, som var russernes lette rytteri. Vi rådede ikke over en tilsvarende let rytterstyrke. Derfor 
hentede vi inspiration fra husarerne, der var en ny type let rytteri, der efterhånden fandtes i de fleste 
europæiske hære. De kom fra Ungarn, der dengang var en del af det Østrig-Ungarske kejserrige. 

Gardehusarerne og Den Kongelige Stald 
holder Åben Stald



15. juni kl. 10.00 – 10.15 på Hobro Havn 
Dronningen bliver modtaget med blomster af en 12-årig pige fra Julemærkehjemmet Hobro  
og musik fra Prinsens Musikkorps. Frivillige fra vores lokale foreninger står klar til at hilse på  
Majestæten med en faneborg med flotte faner. 
 
Vi håber, at en masse glade mennesker dukker op og byder vores Dronning velkommen.
 
Her kan du se Dronningen 
Når Dronningen ankommer med Kongeskibet Dannebrog. Vær opmærksom på, at der er begrænset 
plads på havnen, og at området foran kongeskibet er reserveret til børn og handicappede. 

15. juni kl. 10.15 – 10.40 i Det Røde Pakhus på Hobro Havn 
Den officielle modtagelse af Dronningen finder sted i Det Røde Pakhus.  
Her byder borgmesteren Dronningen velkommen til Mariagerfjord Kommune,  
overrækker kommunens gave og præsenterer Dronningen for byrådets medlemmer.   
 
Her kan du se Dronningen 
Når Dronningen forlader Det Røde Pakhus og går om bord på kongeskibet.  

Modtagelse af Dronningen på Hobro Havn

Officiel modtagelse af Dronningen i Det Røde Pakhus



15. juni: Afgang Hobro Havn kl. 10.50 med ankomst i Bies Have kl. 11.20 
Dronningen kører i karet fra Den Kongelige Stald gennem Hobro ledsaget af borgmester og frue. 
Karetturen tager 30 minutter og begynder ved Hobro Havn og slutter i Bies Have. Undervejs vil  
der være rig lejlighed til at vinke til Dronningen og se den elegante karet og de mange fine heste. 
 
Kareten er en sort-lakeret Landauer fra den Kongelige Stald-Etat. Landaueren er fra 1889 med fire 
sæder og bliver ført af seks hvide heste. Med på karetturen er der 48 gardehusarer fra Gardehusar-
regimentets Hesteskadron. 
 
Kareten kører ad Horsøvej, Brogade, Adelgade, Markedsgade, Brogade, Havnegade, Vestergade, 
Rørholmsgade og Korsgade.
 
Ved Adelgade 2-8 passerer kareten en fotokunst-udstilling, der skildrer de mest betydningsfulde 
personer, der i de seneste 700-800 år har båret Danmark frem til det folk, vi er i dag. Elever og 
lærere fra Østerskov Efterskole bærer billederne, der skildrer en stor del af kunstneren Johannes 
Wiedewelts arbejder fra Frederiksborg Slot og Jægerspris Slot. Det er læge Svend Nielsen og  
pressefotograf Niels Reiter, der står bag kunstudstillingen.
 
Her kan du se Dronningen 
Ved afgang fra Kongeskibet Dannebrog på Hobro Havn, undervejs på ruten og ved ankomsten til 
Bies Have.

Karettur gennem Hobro med  
Gardehusarregimentets Hesteskadron 



15. juni kl. 11.20 – 11.55, Adelgade 28-30, 9500 Hobro  
Dronningen ankommer til Bies Have og går gennem haven til Kunstetagerne. Her bliver  
Dronningen præsenteret for kunst af keramikere Lisbeth Voigt Durand, Gurli Elbækgaard og Maja 
Frendrup, grafiker Birgitte Thorlacius og væverne Gudrun Pagter, Ann Sloth og Sanne Ransby, samt 
Anne Fabricius Møller, der skaber kunstværker med aftryk af planter på uld.
 
Kunstetagerne er et kunstmuseum i Hobro. Bygningerne husede oprindeligt et bryghus, men blev 
i 2004 ombygget til udstillingslokaler i fire etager. Kunstetagerne viser udstillinger med moderne 
kunst og samtidskunst fra fortrinsvis Danmark, Grønland og Færøerne.  
 
Her kan du se Dronningen 
Når Dronningen ankommer til Bies Have, og når Dronningen går igennem Bies Gård til  
Biecentret. 

Kunsthåndværk på Kunstetagerne



15. juni kl. 11.55 – 12.40, Nordvestvej 4, 9500 Hobro 
I de smukke gamle bygninger i Bies Bryggeri ligger Biecentret, der er et levende kulturhus og  
aktivitetscenter. Biecentret er et populært mødested, hvor ældre og frivillige mødes til socialt  
samvær og mange forskellige kulturelle og kreative aktiviteter. 
 
På Biecentret skal Dronningen møde to af centrets brugere til en snak om deres hobbyer.  
Den ene er Peder Schmidt, der fortæller om Minibyggernes arbejde med at bygge en detaljeret  
model af Hobro Kirke. Den anden er Ernst Kristensen, som arbejder med de såkaldte ”sovende 
øjne” i skovene. Det er døde udvækster på egetræer, som han laver til paddehatte og andre sjove  
ting i Biecentret. Dronningen skal også hilse på Helga Hansen og Signe Poulsen på 92 år, der er  
de ældste frivillige på centret, og som har gjort en stor indsats gennem mange år. 
 
Biecentret har lukket, men inviterede kan se frem til at opleve Mariagerfjord Pigekor synge for 
Dronningen. 
 
Her kan du se Dronningen 
Når Dronningen ankommer og forlader Biecentret. Vær opmærksom på, at der er begrænset plads. 

Aktive ældre og frivillige i Biecentret



15. juni kl. 12.50 – 14.10, Amerikavej 48, 9500 Hobro  
Mariagerfjord Kommunes officielle frokost for Dronningen finder sted på Hotel Amerika i Hobro. 
Vi byder Dronningen og 100 inviterede gæster på en 3-retters menu. Menuen byder på gode råvarer 
fra Mariagerfjord og omegn.
 
Prinsens Musikkorps spiller, når Dronningen og gæsterne ankommer. 
 
Hotel Amerika ligger i Østerskoven i umiddelbar nærhed af Hobro. Hotellet er et moderne  
4-stjernet hotel og fra hotellet er der grusbelagte stier til Hobro Havn og Mariager Fjord. 
 
Her kan du se Dronningen 
Når Dronningen ankommer og forlader Hotel Amerika.

Frokost på Hotel Amerika tæt på naturen



Riantics A/S og den banebrydende Layer Picker

15. juni kl. 14.35 – 15.10, Industrivej 8, 9510 Arden 
Dronningen besøger virksomheden Riantics A/S i Arden. Her vil der være masser  
af glade børn fra de lokale dagplejere og børnehaver, som er mødt op for at hilse på  
Dronningen. Alle andre er naturligvis også velkomne til at kigge. Riantics A/S byder  
på is til alle fremmødte. 
 
Hos Riantics A/S skal Dronningen se et rigtigt dansk industrieventyr og et godt eksempel 
på, hvordan dygtige og innovative iværksættere udvikler et unikt produkt, der skaber lokale 
arbejdspladser. Omdrejningspunktet for eventyret er den såkaldte Layer Picker, som hurtigt  
og effektivt fordeler tonsvis af varer på paller. I dag er Layer Pickeren hjertet i lagerfunk-
tionerne hos mere end 375 af verdens største dagligvare kæder og distributionscentre. 
 
Her kan du se Dronningen 
Når Dronningen ankommer og forlader Riantics A/S.



15. juni kl. 15.30 – 16.05, Skibsgade 37, 9500 Hobro 
Dronningen besøger Det Maritime Kulturcenter i Hobro. Her vil der være en rundtur på centret, 
hvor værftets ejere fortæller om træskibsværftets historie og om den traditionelle skibs- og bådebyg-
gerkultur, som findes her. Dronningen får desuden mulighed for at nyde den smukke fjordudsigt og 
besigtige den gamle værftshal, hvor træskibstømrerne nænsomt renoverer det gode skib Thyra, som 
indtil 1904 fungerede som Toldvæsnets toldkrydsjagt.  

Hobro Værft ligger beskyttet ude på det yderste hjørne af Hobro Havn. Her har det fået lov til  
at leve i op- og nedgangstider med skiftende ejere siden 1849, hvor det blev grundlagt af skibs-     
byg mester P. Møller fra København. Værftet ligger ved Det Maritime Kulturcenter, som giver 
offent ligheden adgang til det gamle værft, og formidler det spændende og efterhånden sjældne  
skibstømrerfag til borgere og turister fra nær og fjern.  
 
Her kan du se Dronningen 
Når Dronningen ankommer og forlader Det Maritime Kulturcenter.

Skibs- og bådebyggerkultur i Det Maritime Kulturcenter



15. juni kl. 16.10 – 16.30, Hobro Havn 
Det bliver både smukt og stort, når 650 elever synger for Dronningen på Hobro Havn.  
Det er børn fra Rosendalskolen, Bymarkskolen, Solhverv Privatskole og Mariagerfjord Spirekor, 
som bliver dirigeret af Christian Ronsfeld og Mai-Lis Henriksen og akkompagneret af et veloplagt 
tremandsorkester. 
 
Der vil blive rift om pladserne på havnen, så kom endelig i god tid. Det vil også være svært at  
finde parkering til alle, så dem der kan, må meget gerne gå til havnen. 
 
Her kan du se Dronningen 
Dronningen overværer korets sang fra Kongeskibet Dannebrog.

650 elever synger for Dronningen 



15. juni kl. 18.30 – 21.15, Hobro Havn 
Torsdag aften er der kulturel sommerstemning på Hobro Havnefront. Dronningen inviterer  
til reception på Kongeskibet Dannebrog, og mens gæsterne går ombord, underholder  
Prinsens Musikkorps. 
 
Gæster på havnen vil også blive mødt af musiske talenter fra Mariagerfjord Kulturskole.  
Der er skruet helt op for intimiteten, når eleverne tager publikum med gennem et akustisk  
repertoire af pop, jazz og soul. 
 
Stay On The Beat er Kulturskolens rytmisk voksenkor og de synger med hjerte og energi alt fra  
Alberte over Beatles til John Legend. Irsk Folk Music er også på programmet, når trioen Tradish 
spiller op. Trioen har to lærere fra Mariagerfjord Kulturskole i front, nemlig John Pilkington (vokal, 
guitar, bouzouki, step) og Brian Woetmann (bodhrán, percussion, vokal, step). Herudover krydrer 
Louise Ring Vangsgaard med violin, bratsch og sang.
 
Kulturskolens klassiske sangere ”svinger træbenet” og synger deres dybe og lyse klange ud over 
havneområdet.
 
Aftenen slutter kl. 21.15 med fællessang. Her synger vi ”Historisk Fjordsang” af Poul Arnbæk  
ledsaget af Hobro Garden.
 
Her kan du se Dronningen 
Dronningen overværer fællessangen på Kongeskibet Dannebrog.

Musik og underholdning på havnen i Hobro 



16. juni kl. 10.00 – 10.05, Mariager Havn  
Dronningen ankommer til Mariager Havn i chalup, hvor Dronningen modtages med blomster  
af en 11-årig pige fra Mariager Skole. Direktøren for Statsforvaltningen, borgmesteren,  
viceborg mesteren og kommunaldirektøren står ligeledes klar på kajen for at hilse på Dronningen.  
 
Efter modtagelsen kører Dronningen til virksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S.    
Hadsund Skoleorkester underholder ved ankomsten og marcherer efterfølgende gennem byen.
 
Her kan du se Dronningen 
Når Dronningen ankommer i chalup fra Kongeskibet Dannebrog.

Modtagelse af Dronningen på Mariager Havn 



16. juni kl. 10.10 – 10.45, Klostermarken 3, 9550 Mariager  
I Mariager besøger Dronningen Aage Vestergaard Larsen A/S, der er en af Nordens største  
virksomheder indenfor genanvendelse af plast. Dronningen vil blive præsenteret for  
virksomhedens historie og produkter. 
 
Virksomheden blev stiftet i 1972 i Mariager af nu afdøde Aage Vestergaard Larsen.  
Først som en enkeltmandsvirksomhed, senere som et ApS og i dag er det et familieejet aktie-
selskab. Virksomheden har mere end 50 dygtige medarbejdere, som er karakteriserede ved stor 
loyalitet og høj anciennitet. Virksomheden har det erklærede mål, at virksomhedens tilhørs- og 
produktionssted er i Mariager.
 
Virksomhedens kernekompetencer udspringer af en passion for bæredygtighed og cirkulær  
økonomi, og samlet set har virksomheden over 500 års erfaring indenfor genanvendelse og  
regenerering af plastmaterialer. 
 
Her kan du se Dronningen 
Når Dronningen ankommer og forlader virksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S.

Genanvendelse af plast hos Aage Vestergaard Larsen A/S



Rosenhaven i Rosernes By

16. juni kl. 10.50 – 11.10, Klostergade 15, 9550 Mariager 
Mariager kaldes ”Rosernes By”, og derfor er det helt naturligt, at Dronningen besøger  
Rosenhaven, som i dag består af 800 roser, hvoraf de godt 400 er forskellige arter. 
 
Dronningen modtages af Erik Kirkegaard Mikkelsen, roseeksperten Eskild Skou og får  
overrakt en buket blomster af Rosendronning Signe Skov Damborg. 
 
Dronningen får en rundvisning i Rosenhaven og Eskild Skou fortæller om udvalgte rosers  
oprindelse og art. Rosendronningen planter en Dronning Margrethe rose. Rosen blev opkaldt  
efter Dronningen i forbindelse med Dronningens 50 års fødselsdag i 1989.  
 
Det er Cittaslow Mariager, der har etableret Rosenhaven med støtte fra Elrofonden. Haven 
passes af frivillig arbejdskraft og mange af byens borgere har adopteret og dermed forpligtet  
sig til at være ansvarlig for netop ”deres” bed.
 
Her kan du se Dronningen 
Når Dronningen besøger Rosenhaven. Kom i god tid og hør Mariagerfjord Kulturskoles  
Juniorkor underholde fra kl. 10.30.



16. juni kl. 11.15 – 11.55, Klosterstien 12, 9550 Mariager  
Dronningen ankommer til Mariager Kirke, hvor hun skal besigtige kirkens enestående orgel.  
Det er sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen, der viser rundt i kirken og fortæller om orglet.  
Orglet har med sine 3.054 håndlavede piber fordelt på 46 stemmer en fantastisk evne til at  
spille fransk barokmusik. Orglet blev indviet i 2010 og har siden været besøgt og beundret af  
kirkegængere, turister og fagfolk. 
 
Som led i besøget opfører organist Mikael Ustrup orgelværkerne ”Grand dialoque” af Louis  
Marchand og ”Af højtiden oprunden er” og ”Festligt præludium over koralen lover den herre”  
af Niels W. Gade.
 
Orglet er bygget af franskmanden Bernard Aubertin, der er autodidakt orgelbygger. Det franske 
kulturministerium har udnævnt Aubertin til Maître d’art Facture d’Orgues, som er den højeste 
udnævnelse, der er givet til en fransk orgelbygger, og i januar 2007 blev han slået til ridder af den 
franske præsident. Aubertins orgel kostede 13 millioner kroner og blev i foråret 2010 opstillet i 
Mariager Kirke i løbet af blot 12 dage.  
 
Her kan du se Dronningen 
Når Dronningen ankommer og forlader Mariager Kirke.

Orgelværker i Mariager Kirke 



16. juni kl. 12.00 – 12.30, Havndalsvej, 9500 Mariager 
Dronningen besøger Hohøj nær Mariager, der med sine 12 meter i højden og diameter på 72 meter 
er Danmarks største gravhøj. Gravhøjen er opført i ældre bronzealder omkring 1400 f.Kr.
 
Dronningen modtages af repræsentanter fra Nordjyllands Historiske Museum, som ledsager 
Dronningen på turen op på gravhøjens top. Her nydes udsigten, mens historien om Hohøj og de 
nærliggende fortidsminder fortælles. Dronningen bliver desuden orienteret om det fossile landsskab 
i Alstrup Krat og Museets arbejde for at bevare fortidsminderne i Nordjylland. 
 
I gamle dage var der en enestående udsigt fra Hohøj, og for 100 år siden kunne man se 75 tårne fra 
egnens sognekirker. Gravhøjen er ikke blevet udgravet, så det står hen i det uvisse, om den gemmer 
på de jordiske rester af Kong Ho med harnisk og guldsabel, som sagnet fortæller.
 
Den imponerende gravhøj betog også digteren Steen Steensen Blicher. Som en af foregangsmænde-
ne i den gryende demokratiske bevægelse i 1800-tallets midte forsøgte Blicher nemlig at etablere en 
tradition med folkemøder ved Hohøj.
 
Her kan du se Dronningen 
Når Dronningen besøger Hohøj. Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at parkere ved Hohøj 
i forbindelse med Dronningens besøg.  Efter besøget ved Hohøj kører Dronningen til Mariager 
Havn.

Historiens vingesus på Hohøj



16. juni kl. 12.35 – 13.00, Mariager Havn 
Når Dronningen ankommer til Mariager Havn er godt 700 skoleelever mødt op for at sige farvel. 
Der er musikalsk underholdning på havnen inden borgmesteren holder en kort afskedstale til  
Dronningen. Efterfølgende sejler Dronningen fra Mariager i chalup. 
 
Her kan du se Dronningen 
Når Dronningen ankommer til havnen, under underholdningen og når Dronningen sejler ud  
til Kongeskibet Dannebrog med chalup. 

Afsked med Dronningen på Mariager Havn

Det kongelige besøg byder på mange mindeværdige øjeblikke.  
Hjælp os med at bevare dem og del dine stemningsbilleder med os på Facebook og Instagram. 
 
Del dine billeder på vores Facebook-side facebook.com/mariagerfjordkommune eller tag  
dem på Instagram med #mariagerfjordkommune. 
 
Vi deler selvfølgelig også vores pletskud på mariagerfjord.dk/dronningen,  
Facebook og Instagram.

Del dine pletskud 




