
Kulturgruppen af 2011 
Inviterer nu til en rundvisning på Fredensborg Slot og Slotshaven 

Torsdag 6. juli 2017 kl. 11.00 

 

 

Fredensborg Slot blev bygget som jagtslot for Frederik 4. af arkitekt J.C. Krieger. Byggeriet blev 
påbegyndt i 1719. Hovedslottet blev indviet i 1722 og kirken i 1726. Slottet blev senere ombygget og 
udvidet under Christian 6., Frederik 5. og Dronning Juliane Marie af arkitekterne Nicolai Eigtved, L. de 

Thurah og C.F. Harsdorff. 
 
Efter Dronning Juliane Maries død i 1796 blev slottet kun sjældent brugt. Først under Christian 9. og 
Dronning Louise blev slottet igen ramme om den kongelige families liv i længere perioder, da "Europas 
svigerforældre", om sommeren, samlede deres børn og svigerbørn på Fredensborg Slot.  
 
I dag benytter Regentparret slottet tre måneder om foråret og tre måneder om efteråret, ligesom slottet 

ofte er rammen om store begivenheder i den kongelige familie. Her holdes blandt andet bryllupsfester, 
sølvbryllupsfester og fødselsdage. Slotshaven er de senere år blevet restaureret og der er bl.a. bygget et 
Orangeri. 

 
Kl. 10.45 
 

 
 
Kl. 12.30 
Kl. 14.30 

mødes vi ved Slottets port, og følges op til Slottets indgang, hvor vi møder vores  guide, 
som den næste 1½ times tid vil vise os rundt i Slottets sale, bl.a. Glassalen, Harsdorff 

salen, Kuppelsalen og meget mere, samt kirken og Den Reserverede Have, 
Barokurtehaven og Orangeriet. 
går vi til restaurant ”Hos Pries” og får en hyggelig frokost. 
slutter arrangementet efter dejligt samvær. 

 
Pris/antal: 

 
Kr. 295,00 for hele arrangementet. Der er plads til 25 personer på denne rundvisning. 

 
Tilmelding: 

 
Senest 1. juni 2017 på vor hjemmeside eller ved personlig kontakt. 

 

Vejledning: 

 

Brug af hjemmesiden Kulturklb.dk 
På forsiden ”Velkommen”, tryk på knappen ”Tilmelding”, udfyld skemaet og tryk ”SEND” 
hvorefter tilmeldingen vil blive bekræftet. 

 

Betaling: 

 

Når det er bekræftet, at der er plads, bedes beløbet kr. 295,00 indsat på bankkonto 
4356-4779 671216, HUSK at skrive navn på indbetalingen. 

 
Parkering: 

 
Der er begrænset parkering foran porten. 

 
Transport: 

 
Tog til Fredensborg, 20 min. gang ad Benediktevej, rundkørsel og gennem Jernbanegade 
til Slottets port. 

 
Afbud: 

 
Bliver du forhindret eller har spørgsmål, kontakt os venligst på følgende E-mail adresse: 

  kulturgruppe2011@kulturklb.dk

 
På gensyn til en fælles kulturel oplevelse med hyggeligt samvær. 

 
Lillian Ellebæk Ryelund 

Tlf. 4015 3515 
Kirsten Kann 

Tlf. 2028 6780 
Ferie fra 15.6.2017 

Britt Olsen 
Tlf.  6130 5401  

 
 

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