
Høstgudstjeneste og markedsdag for hele  

familien i samarbejde med Dronningborg bibliotek 

og spejderne.  
Søndag d. 18. september er der høstgudstjeneste i Dronningborg Kirke 

kl. 10 ved sognepræst Dorthe Engelbrecht Larsen. Efterfølgende 

afholdes det årlige høstmarked i sognegården, på de grønne arealer 

omkring kirken og på kirkens parkeringsplads kl. 11 – 15.  

                                                                           I sognegården vil der bl.a. være boder  

                                                                           med forskelligt kunsthåndværk og salg af            

                                                                           strikvarer fra kirkens strikkecafé.  

                                                                          På parkeringspladsen vil der være                

                                                                          mulighed for at gøre et godt kup, når   

                                                                          private sælger ud af gemmerne på        

                                                                          bagagerumsmarkedet, og der vil også        

                                                                          være salg af stiklinger, løg, blomster og      

                                                                          andet godt fra haven.  

                                                                          Der vil være noget for alle generationer. 



Man kan undervejs nyde kaffe/te og kage i 

kirkens kaffebod eller købe en pølse fra grillen.  

Børn og barnlige sjæle kan forlyste 

sig med sjove aktiviteter som f.eks. 

dåsekast, stigegolf og kongespil, som 

årets minikonfirmander fra 4. klasse på Rismølleskolen står for.  

Det danske Spejderkorps 2. Randers Dronningborg gruppe 

kommer og tilbyder forskellige spejderaktiviteter og 

udfordringer for børn, unge og voksne med bl.a. bål, hvor 

man kan bage snobrød eller riste en skumfidus.  

Dronningborg Bibliotek har kreativt værksted for børn, hvor 

man bl.a. kan lave sit eget sværd, og biblioteket har også 

arrangeret et pileflet-værksted, hvor Margit Hallkjær vil lære 

interesserede at lave ”lurendrejere” i pil. 

Undervejs vil der være 

forskellige musikalske indslag. 

Kl. 13.30 kommer biblioteksmusikant Peter Elmelund med 

sin guitar og spiller kendte syng-med-sange på pladsen 

udenfor kirken. Kl. 14.30 er der mulighed for at være med 

til en halv times fællessang i kirken med organist Jacob 

Græsholt og kirke- og kulturmedarbejder Anne Dorthe Kunst, hvor man kan ønske sange 

fra Højskolesangbogen. 

Man kan leje en stand i sognegården (et bord på 75 x 130cm), booke en plads til 

havemarked eller en parkeringsbås på parkeringspladsen til bagagerumsmarked 

for 50 kr. ved henvendelse på kirkekontoret. Der er fri entré til markedet.  Kirkens 

indtægter går til uddeling af julehjælp i sognet. 


