Prinsessedåb i
Møgeltønder Kirke
Athena Marguerite Françoise Marie

Prins Joachim og prinsesse Marie fremviste stolt deres datter
frem for pressen, da de forlod Møgeltønder Kirke, efter barnedåben.
Det var en kæmpestor overraskelse for menigheden i kirken, da kongelig
konfessionarius, Erik Norman Svendsen, afslørede prinsessens fire navne.
Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

Søndag klokken 17.00, 20. maj 2012, bar prins Joachim og prinsesse Marie deres andet barn til dåbsfadet i Møgeltønder Kirke. Prinsesse Marie bar selv datteren under dåbshandlingen. Kongelig konfessionarius, tidligere biskop, Erik Norman Svendsen forestod den kirkelige handling.
Prinsesse Marie nedkom, tirsdag den 24. januar klokken 08.27 på Rigshospitalet med en velskabt datter,
prinsesse til Danmark. Datteren vejede ved fødslen 2930 gram og målte 49 cm.
Søværnets personel og artillerister fra Hæren saluterede allerede treenhalv time efter fødslen med 21
skud, klokken 12.00, fra Batteriet Sixtus på Holmen i København og fra Kronborg Slot i Helsingør.
Nedkommer prinsessen inden kl. 12.00, afgives salut samme dag kl. 12.00. Nedkommer prinsessen efter
kl. 12.00, afgives de 21 skud den efterfølgende dag kl. 12.00. Det samme gælder for flagningen fra det
officielle Danmark ved en kongelig fødsel.

Regentparret tog sig af Joachims to store sønner,
prins Nikolai og prins Felix, fra det tidligere
ægteskab han havde med Alexandra.

Præcis klokken 17.00 ankom prinsesse Marie og
prins Joachim, i Krone 65, til Møgeltønder Kirke.

Prinsessen blev døbt i samme
kjole, som Henrik bar ved
dåben for tre år siden.

Kronprinsparret ankom til barnedåben i Sønderjylland uden tvillingerne. Prins Christian og prinsesse Isabella var dog på plads i kirken under ceremonien.

Så kom dagen, hvor regentparrets ottende barnebarn fik sine fire navne. Mange var valfartet til Sønderjylland for at få et glimt af dåbsgæsterne, der spadserede op gennem Slotsgaden, dog med paraply, til
Møgeltønder Kirke og efter gudstjenesten tilbage til Schackenborg Slot, hvor receptionen fandt sted.
Dronning Margrethe og prins Henrik kom direkte fra dronning Elizabeths 60-års regeringsjubilæum i
England.
Kronprinsparret og Maries familie blev i bus kørt fra Schackenborg Slot til barnedåb. Det var kun
regentparret, prins Joachim og prinsesse Marie, der sammen med den nyfødte prinsesse kørte i en af
kronebilerne.
Kongelig konfessionarius, tidligere Københavns biskop, Erik Norman Svendsen gav den lille prinsesse
sine fire navne, Athena Marguerite François Marie. Prinsesse Athena var en meget stor overraskelse for
menigheden, de knap 225, der var på plads i kirken.

Møgeltønder Kirke var smukt pyntet op med
pæoner, roser og løvemund i hvide rosa nuancer.
Blomsterudsmykningen var lavet af Ulla Lykke Alnor
fra Aabenraa i samarbejde med prinsen og prinsessen.

På vej til kirke strålede prins
Joachim og prinsesse Marie af
lykke, da de kom spadserende med
deres treårige søn til barnedåb.

Prinsessen bar den samme dåbskjole som hendes treårige bror, Henrik, bar ved dåben den 26. juli 2009.
Dåbskjolen blev syet til Henriks barnedåb af Henrik Hviid, H.H. Design. Prins Henrik er også døbt i
Møgeltønder kirke.
Prinsesse Marie og prins Joachim havde begge forsøgt at forberede lille prins Henrik bedst muligt på
dagen, hvor hans lillesøster blev døbt. Han sad det meste af tiden fint på sin stol ved siden af sin lillesøster Athena og Marie.
Prins Joachim havde dog hele tiden et vågent øje på den lille purk. Indimellem havde han dog også andre
gøremål end at sidde stille. Så samlede han programmerne sammen og kravlede op og ned ad stolen.

Maries halvbrødre, Edouard
Cavallier og Gregory Grandet
var fadder til prinsesse Athena.

Prinsesse Maries mor, Francoise
Grassiot, der fik sit barnebarn
opkaldt efter sig var livlig og
glad på den røde løber. Her
sammen med sin mand
Christian Grassiot.

Maries far, Alain Cavallier,
var glad over endeligt at kunne
præsentere sin kæreste Marielle.
De har dannet par i godt et år.

De seks faddere til prinsesse Athena var Maries to brødre, Gregory Grandet og Edouard Cavallier, prins Gustavs
kæreste, Carine Axelsson, Maries veninde, Julie Mirabau, Maries ven, Hennesey-arvingen Diego de Lavandeyra
samt Henriette Steenstrup, der er gift med prins Joachims nære ven, Peter Steenstrup.

Alle børnene i kirken fik lov at komme helt op til døbefonten, da Erik Norman Svendsen forestod dåbshandlingen.
Efter den lille spadseretur, ned gennem Slotsgade, fra Møgeltønder Kirke til Schackenborg Slot ventede
der de mange gæster en stor kulinarisk oplevelse. Klokken 18.00 stod en spændende buffet klar med en
dåbsmenu kreeret af kokken Henning Kohl fra Schackenborg Slotskro. Buffetten bød på flere lokale
specialiteter og på flere franske fristelser, blandt dem mange lækkerier fra egnen omkring Schackenborg. Der var jo ikke tale om en decideret middag, men kun om en reception.

Dronningens og prinsgemalens
ottende barnebarn trådte efter
navngivningen i kirken, sammen
med forældrene, ud til pressen.
Athena Marguerite François Marie.

To store hjerter symboliserede
først Joachim og Marie. Senere
kom endnu et hjerte til, da Henrik
blev døbt. 20. maj 2012 kom et
rødt ekstra hjerte for Athena.

I løbet af aftenen benyttede flere af gæsterne sig af muligheden for at trække lidt frisk luft på trappen
foran slottet og på terrassen i slotshaven. Dåbsgæsterne festede til omkring midnat, hvor der igen blev ro
på det idylliske slot i Sønderjylland.
Regentparret og kronprinsparret drog allerede to dage efter den kongelige begivenhed i Sønderjylland,
tirsdag den 22. maj, til endnu en kongelig prinsessedåb i Sverige, hvor kronprinsesse Victoria og prins
Daniels datter blev døbt, Estelle Silvia Ewa Mary, i slotskirken på Det Kongelige Slot i Stockholm.
Navnet Estelle Silvia Ewa Mary blev afsløret allerede dagen efter fødslen, der fandt sted den 23. februar.
Det sidste navn var ifølge eksperter en hilsen til Mary på den anden side af Øresund, der er en nær veninde af det svenske kronprinsessepar. Kronprinsesse Mary stod fadder til den svenske prinsesse Estelle.
TV2 havde, under tv-transmissionen i Møgeltønder, gang i en gætte-konkurrence, hvor seerne kunne
indsende navnene på den kongelige prinsesse. 1633 havde indsendt budene til redaktionen. En enkelt tvseer vandt, Pia Sørensen fra Varde, havde gættet rigtigt.

Dåbsselskabets ældste gæst ankom til kirken i bil.
Fru Bitten Clausen, der til oktober fylder 100 år,
imponerede, da hun kom arm i arm med sin søn,
Jørgen Mads Clausen, og svigerdatter, Anette Nøhr.

