Regentparret i Lemvig

Dronning Margrethe og prinsgemal Henrik blev i åbent
karet, kørt til byens officielle modtagelse på Lemvig Rådhus.
Borgmester Erik Flyvholm bød regentparret velkommen.

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim

Kongeskibet Dannebrog stævnede, søndag den 6. september 2009, klokken 10.00, ind ved østkajen i
Lemvig Havn. Regentparret, dronning Margrethe og prins Henrik ankom officielt på besøg til Lemvig.
På havnen blev de kongelige modtaget af statsforvaltningsdirektør, tidligere stiftamtmand, Torben
Sørensen, der udråbte et nifoldigt leve, inden han overdrog værtskabet videre til Lemvigs borgmester,
Erik Flyvholm, der straks på havnen præsenterede den, ventende, officielle velkomstkomité. Prinsens
Musikkorps spillede kongesangen.

Kongeskibet Dannebrog stævnede ind til kajen,
hvor mange fremmødte havde taget opstilling, for
at få et glimt af regentparret, der gæstede Lemvig.

Stiftamtmand Torben Sørensen modtog de
kongelige gæster på kajen. Lemvigs borgmesters datter, Amalie, overrakte blomster.

Fra Dannebrog var der udsigt over Museet for Religiøs Kunst, hvor dronningen i april og maj måned,
dette år, udstillede sine værker. Margrethes malerier betød et besøgstal på museet, der aldrig tidligere
var set større.
Borgmesterens seksårige datter, Amalie Lyng Flyvholm, overrakte dronningen kommunens velkomstbuket.
Lemvig fyldte 2009, 775 år. Året 1234 var årstallet for det tidligst skriftlige vidnesbyrd om Lemvig,
derfor gæstede regentparret Lemvig i anledningen af byjubilæet. Købstadens byjubilæum blev gennem
hele året fejret med mange forskellige arrangementer.

Stiftamtmanden udråbte et nifoldigt leve, inden
han overdrog værtskabet videre til Lemvig
Kommune, borgmester Erik Flyvholm.

Borgmester Erik Flyvholm præsenterede hele
velkomstkomitéen for regentparret, der havde taget
opstilling på kajen, foran Kongeskibet Dannebrog.

Efter modtagelsen på havnen blev dronningen og prinsgemalen af Gardehusarregimentets Hesteskadron,
et følge på 62 heste, eskorteret i åbent karet gennem byen til Lemvig Rådhus, hvor kommunens officielle
modtagelse, i byrådssalen, fandt sted.
Borgmester, Erik Flyvholm bød velkommen og overrakte dronning Margrethe og prins Henrik byens
gaver. Dronningen fik overrakt et kunstfad i glas, fremstillet af glaskunstner Agnethe Maagaard fra
Bøvlingbjerg. Prinsgemalen fik en, Bæver, stenskulptur. Bæverskulpturen var lavet af billedhugger Erik
Smed fra Ferring.
I 1999 blev 18 bævere sat ud ved Klosterheden, ved sidste tælling var bestanden oppe på mindst 59 dyr.
Signe Kristiansen fra Lemvig Musikskole sang for regentparret i byrådssalen.

Dronningen gik fra borde, ned
på kajen til kareten, der ventede.

Gardehusarerne eskorterede
regentparret gennem gaderne i
Lemvig, til modtagelsen på rådhuset.

Mange var valfartet til Lemvig,
for at få et glimt af de kongelige.

Mange var valfartet til Lemvigs gader, for at få et glimt af de kongelige, der gæstede byen. Ikke nok med,
at karetturen gik gennem byen, spadserede regentparret også til gudstjeneste i Lemvig Kirke, inden
kommunen var vært ved en middag på Restaurant Luna på Lemvig Havn. Restaurant Luna, med udsigt
over havnen og fjorden er ny, åbnede omkring 1. juni 2009. Kommunen bød på en 3 retters menu, der
var sammensat af lækre specialiteter fra området.
Befolkningen havde kunnet sikre sig billetter til søndagsgudstjenesten i kirken. Biskop Karsten Nissen,
provst Knud Erik Nissen, sognepræst Birgitte Krøyer og menighedsrådsformand Kaj Gøtzsche tog imod
dronning Margrethe og prins Henrik under kirketårnet. Sognepræsten ved Lemvig-Heldum kirker, Poul
Erik Knudsen, forestod den kirkelige handling.

Vejret holdt, staldmesteren havde valgt den åbne
karet, til at befordre regentparret og borgmesterparret, op til den officielle modtagelse på Rådhuset.

Borgmester Erik Flyvholm og frue, Marianne
Flyvholm ledsagede dronningen og prinsgemalen
i kareten gennem Købstadens gader, Lemvig by.

Ved eftermiddagens program delte regentparret sig. Dronningen og prinsgemalen fulgte hvert sit,
separate program.
Dronningen drog på gårdbesøg hos Esper og Heidi Agger, der dagligt passer 300 malkekøer. I Fjaltring
besøgte hun Kunst- og Kulturcentret Tuskær, en kulturperle skabt og opbygget over de sidste 24 år.
Dronning Margrethe fortsatte til glaskunstneren Agnethe Maagaard, der gennem 10 år havde udviklet
sin helt egen stil og teknik i glaskunst.
Prinsgemalen besøgte Dag- og Døgncenter Lemvig - Bo-enheden labyrinten, Lemvig Biogasanlæg og
Egholm Maskiner, hvorefter regentparret, sammen igen, besøgte Lemvig Gymnasium.

Gave til dronningen: Maagaard Kunstfadet.
"Bakkers og bølgers land - en Sommerhilsen fra Lemvig"
Fremstillet af glaskunstner Agnethe Maagaard, Bøvlingbjerg.

Gave til prinsgemalen: Bæverskulptur.
Fremstillet af billedhugger Erik Smed fra
Ferring. Granitten er fra Halmstad i Sverige.

Efter den officielle modtagelse på rådhuset,
spadserede regentparret med følge til gudstjeneste, andagt, i sognekirken, Lemvig Kirke,

Sognepræst Poul Erik Knudsen forestod søndagsgudstjenesten i Lemvig Kirke.

På Gymnasiet var der kunst, Solrytteren, en rytterstatue af Carl-Henning Pedersen i skolens rundkørsel.
Stenens fugle, granitskulptur af Eigil Westergaard og Skolens hjerte, en granitskulptur af Laila Westergaard under en gammel kirkeklokke ved indgangen. Fællesområdet bar yderligere værker af bl.a. Inge
Lise Westman, det store billede, Kosmisk Understrøm, Niels Winkels portræt af nobelprismodtager og
Lemvigs æresborger Jens Christian Skou.
Fotografier af Kirsten Klein, som viser eleverne, Lemvigegnen set med en kunstners øjne.
Gymnasiets rektor, Lars Ebbensgaard, viste dronning Margrethe og prins Henrik alle skulpturer og
fotografier.
Dronningen og prinsgemalen sluttede dagens officielle besøg på Lemvig Museum, hvor Thøger Larsenudstillingen, udstillingen om tegneren Gantriis, der står bag "Livets Gang i Lidenlund", samt Niels
Bjerre udstillingen blev fremvist.

Gymnasiets rektor, Lars Ebbensgaard, fortalte
regentparret om granitskulpturen, Stenens fugle
af Eigil Westergaard, ved hovedindgangen.

I fællesrummet, på Lemvig Gymnasium, hang
fotografier, fotograferede af Kirsten Klein. Alle
fotos blev fremvist for dronningen og prinsen.

Om aftenen holdt regentparret, på Kongeskibet Dannebrog, reception for indbudte gæster fra Lemvigegnen. Lemvig Kammerkor sang på kajen, under ledelse af dirigent Erling Lindgren. Langs Strandvejen
havde 300 efterskoleelever tændt fakler som afskedssalut, da Dannebrog, klokken 22.00, afsejlede Lemvig Havn. Kongeskibet satte kurs mod Thisted, der mandag formiddag, 7. september, ventede regentparrets besøg.

Rektor og prins Henrik fik en vældig snak
om skulpturen, der stod ved "Hullet", elevernes
daglige fællesrum på Gymnasiet i Lemvig.

