
Kulturgruppen af 2011 

 

Inviterer nu til en udstilling om ”Fra Kongehusets gemmer”   

                                                                       

                         Christians VIII s Palæ, Amalienborg.  
 

   Tirsdag 17. januar 2017 kl. 11.00  
 

Vi har fået mulighed for at få rundvisning på den af Hendes Majestæt Dronning Margrethe IIs nylig 

åbnede udstilling ” Fra Kongehusets gemmer”. 
 

Det er et kig ind bag de lukkede døre, hvor der fra kælder til kvist på de 

kongelige slotte er et hav af minder, som kongehusets kurator Elisabeth von 

Buchwald sammen med Hendes Majestæt Dronning Margrethe II har fundet 

frem og samlet til en spændene udstilling. 

Kongehuset har det ligesom os andre, vi samler minderne, og har svært ved at 

slippe dem, det er ting der repræsenterer et langt liv, og er 

familiefortællinger og historie. 

Der er samlet 2000 kongelige ejendele til udstillingen, hvis mission det er at 

formidle den kongelige historie. 

Tingene spænder fra det beskedne til det overdådige, fra det pudsige til det 

alvorlige og fra det helt private til det mere officielle, - så der bliver nok at 

se på.  

 

Prins Frederik og Prins Joachims børne-go-carts med kroneplader. 
 

          

Rundvisningen varer ca. 1 time, og der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål. 

           

Kl. 10.50  mødes vi uden for indgangen til Christian VIIIs Palæ, Amalienborg 

Kl. ca.12.00  går vi til Café Petersborg, Bredgade 76, 1260 København K, som er en af Københavns allerældste 

restauranter, hvor vi får en lækker frokostplatte med efterfølgende kaffe/te og kransekage. 
                                               

Pris for hele arrangementet kr. 325,00  
 

Tilmeldingen kan KUN modtages på mail til  

kirstenkann@hotmail.com  

 

HUSK ”først til mølle” princippet, men HUSK med det nye koncept er alle lige velkomne. 

der er desværre kun 20 pladser 
      

Når du har fået besked om, at der er plads, beder vi dig indsætte deltagerbeløbet kr. 325,00 

på bankkonto reg.nr. 4356 kontonr. 4779671216  -  Husk at skrive NAVN og DATO på indbetalingen. 
 

På gensyn til en hyggelig eftermiddag og fælles historisk oplevelse 

 

                        Lillian Ellebæk Ryelund                      Kirsten Kann 
                                       Mobil: 4015 3515                        kirstenkann@hotmail.com   Mobil: 2028 6780      

                                     

Parkering: F.eks. nærmeste parkeringshus i Dronningens Tværgade ( men den er lidt dyr !! )   

Alternativ: Tag toget til Østerport Station, og derfra gå eller evt. med bus A1. 

 

NB !!! Såfremt du bliver forsinket eller må afmelde i sidste øjeblik, ring da venligst på et af de ovennævnte mobilnumre. 
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