Dronningen
fyldte 76 år
Tekst og fotos
af Per Brunsgård, Tim.
Lørdag den 16. april klokken tolv trådte dronning
Margrethe ud på balkonen,
og lod sig hylde af de
mange tusinde fremmødte
på slotspladsen. Dronningen fejrede sammen med
folket sin 76-års fødselsdag. Straks efter dronningen trådte hele den kongelige familie frem på de to
andre balkonafsnit.
Forårssolen kikkede ganske svagt frem på Amalienborg Slotspladsen, da Den
kongelige Livgarde i festligt

SMAG PÅ DETTE TILBUD:

rødt marcherede op foran
Christian IX’s Palæ.
Fra balkonen udråbte
dronningen et nifoldigt leve
for Danmark, hvorefter Den
Kongelige Livgardes Musikkorps kvitterede med
kongesangen.
Dronningen viste sig i alt
ﬁre gange på balkonen.
Først hele familien, anden
gang dronningen og prinsen
sammen med deres to sønner og svigerdøtre, hvorefter
det blev børnebørnenes tur
sammen med deres farmor,
dagens fødselar. Fjerde gang
sluttede af med et vink, igen
fra alle tre balkoner.

Burgere
til halv pris!

Serveres fra kl. 17.00

Hjemmelavet hønsesalat
Serveres på ananas med ﬂûtes

v
Sødmælks culotte

Serveres med grønt, bagt kartoffel
med kryddersmør og mild pebersovs
Lækre burgere til halv pris hele fredag 29. april. Det er et tilbud,
der er til at smage på hos Ringkøbings nye madsted, Torvet Grill.
Her vil du opleve, at burgere med okse, lam, kylling og ﬁsk,
giver en sjælden smagsoplevelse.

v
Triﬂi med jordbær
Pris 179 kr. pr. kuvert

Hos Torvet Grill kan du selvfølgelig også få en række andre
grill oplevelser i form af pølser og ribben sandwich.

Husk bordbestilling

Også is på forskellig vis, kan du få til din søde tand.
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Brødrene Mohammad og Ali

Ulfborg Gæstgivergaard

Anden gang dronningen trådte ud på balkonen var det sammen med sine to sønner og svigerdøtre samt prins Henrik.
Fra venstre: Kronprinsesse Mary, kronprins Frederik,
dronning Margrethe, prins Henrik, prins Joachim og prinsesse Marie.

DIT talerør til
lokalsamfundet!

Bredgade 1 · 6990 Ulfborg · Tlf. 9749 1777
www.ulfborggaestgivergaard.dk

Åbning af ny
Restaurant Havtorn
ved Vedersø Klit Camping

Kom og ssmag vores a la carte mad, med et strejf af gourmet.

Bordb
e
på tlf. stilling
2249 0
05
eller 9
749 52 0
00

Vi åbner onsdag den 4. maj kl. 12.00
Åbningen fejres torsdag den 5. maj
fra kl. 11.00-14.00 med en lille reception.
Skal i holde fest, har vi lokaler og kan levere maden.

v/ Vedersø Klit Camping
BIRTHE OG TAGE GAMMELGAARD

•

VEDERSØ KLIT CAMPING

•

ØHUSEVEJ 23

•

DK – 6990 ULFBORG

•

WWW.KLITCAMPING.DK
13

