Dronningens 75-års fødselsdag

Dronningen måtte træde
alene ud på balkonen, da
hendes mand, prinsgemalen, på grund af sygdom
ikke kunne deltage.

Torsdag den 16. april, valfartede folk i Nordsjælland
op bagved Fredensborg Slot
til morgenvækning af Regentparret i anledningen af
dronningens fødselsdag, da
Fredensborg Slot i år er
dronningens residensslot af
hensyn til renoveringen af
palæet i København.
Trods
residenspalæets,
Kong Christian IX's Palæ's,
renovering fejrede Hendes
Majestæt Dronning Margrethe alligevel sin 75-års fødselsdag i København. Klokken tolv middag trådte dronningen frem på balkonen på
Chr. VII's Palæ, hvor adskillige tusinde, trods kulden,
havde taget opstilling på
Slotspladsen, for at lykønske
fødselaren på selve dagen.

Dronningen trådte alene
ud på den midterste balkon,
da prinsgemalen var syg og
kunne derfor ikke deltage i
fejringen af fødselaren. De
to andre balkonen var fyldt
op af dronningens børn og
børnebørn. Dronningen udråbte et nifoldigt leve for
Danmark. Den Kongelige
Livgardes Musikkorps spillede Kongesangen.
Kammertjeneren måtte
åbne og lukke dørene tre
gange, før gratulanterne på
Slotspladsen begav sig ud i
trængslen i byen, hvor dronningen i åben karet, eskorteret af Gardehusarregimentets Hesteskadron, blev kørt
op ad Strøget til København
Kommunes ofﬁcielle modtagelse og frokostreception

på Københavns Rådhus. I
den kongelige karet havde
dronning Margrethe følgeskab af kronprins Frederik
og kronprinsesse Mary.
Ved Rådhusets hovedindgang blev de kongelige modtaget af overborgmester
Frank Jensen, tillige 1. og 2.
næstformand for Borgerrepræsentationen. På Rådhuset var der underholdning i
Rådhushallen med sang og
musik, hvorefter alle spadserede op ad Borgertrappen
til Festsalen, hvor overborgmesteren talte og overrakte
dronningen byens gave.
Godt klokken to trådte
dronningen ud på Rådhusets balkon, ud mod Rådhuspladsen, og modtog folkets hyldest. Københavns

Københavns overborgmester Frank Jensen udråbte fra balkonen ud til Rådhuspladsen et nifoldigt leve for dronningen.
overborgmester Frank Jen- middag på Fredensborg
sen udråbte fra balkonen et Slot.
nifoldigt leve dronningen.
Dronningen rundede alle
festlighederne af med en Per Brunsgård Tim

Tre gange trådte dronningen ud på balkonen. Anden gang fulgte hele kongefamilien med ud Et ﬁrspand trak dronningen rundt i København, fra Amalienborg til Københavns Rådhus.
samme balkon. Dronningen samlet med sine to sønner, svigerdøtre og alle otte børnebørn. Folk i Hovedstaden havde taget opstilling langs ruten for at få et glimt af de kongelige.

Konrmation
Søndag den 26. april
Flynder Kirke kl. 10.00
Jens Nørgaard Christensen, Holmgårdvej
Peter Kvistgaard Christensen, Brogade
Mikkel Moosgaard Helligsø, Bækmarksbrovej
Emil Løkke Hundahl, Vilhelmsborgvej
Thomas Thybo Johnsen, Brogade
Christina Hyldal Kirkeby, Råkærvej
Per Borup Klausen, Holmegårdvej
Anders Kristensen, Frederiksberg
Emma Sønderborg Kristensen, Frederiksberg
Jakob Lau Mogensen, Sinkbækvej
Jonas Birk Mogensen, Sinkbækvej
Mads Lund Mølgaard, Grønkærvej
Jens Rasmus Nielsen, Sinkbækvej
Peter Gammelager Nielsen, Fårevej
Marie Bjerg Olesen, Sinkbækvej
Kristian Kjær Pedersen, Bækmarksbrovej
Noah Toft Sandbæk, Brogade
Henriette Ørebro Thomsen, Donskærvej

Thorsminde Kirke kl. 10.00
Alberte Hougaard Lauridsen, Klitrosevej 5, Thorsminde
Emma Caroline Mikkelsen, Thorsmindevej 145, Thorsminde
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