
Dronningen till Horsens
Kommer sejlende til byen sammen med prins Henrik søndag den 21. juni

Horsens far besøg af
dronning Margrethe
og prins Henrik til
sommer.
Søndag den 21. juni kom-
mer regentparret sejlende til
Horsens og kører i åben ka-
ret gennem byen til
Rådhuset, hvor dronningen og prin-
sen modtages af borgmester
Henning Jensen.

Det har gennem længere
tid været kendt, at regent-
parret på deres sølvbryllups-
rejse ville besøge Vejle amt.
At dronning Margrethe og
prins Henrik med kongeski-
bet kommer til Horsens vil
samtidig være kulmination
på festlighederne i forbindel-
se med 550 års

købstadsjubilæet.
Når regentparret gar fra

horde i Horsens Havn stiger
de over i en åben karet, der er
sendt hertil fra de kongelige
stalde. Turen gennem byen
slutter på Rådhuset, og efter
modtagelsen her og et kort
ophold, gar turen videre i bil
til Jelling, hvor der er fest-
gudstjeneste og til Kolding,
hvor der er frokost på Kol-
dinghus. Dagen slutter med
besøg i Fredericia.

Opholdet i Horsens er kun
af en times varighed. Konge-
skibet vil også hurtigt forla-
de Horsens, idet det skal sejle
til Fredericia og ligge der klar
til at modtage regentparret
om aftenen.

Der er flere heldige sam-
menfald med regentparrets
besøg. Som nævnt er det kul-
minationen på byjubilæums-festlighederne, men og-

så Horsens Gardens 50 års
jubilæum kulminerer denne
weekend, og der vil were be-
søg af andre garder i Hor-
sens. Det vil man naturligvis
benytte sig af i forbindelse
med dronningebesøget, og
der vil forskellige steder i by-
en, hvor regemtparret kom-
mer, vre opstillet garder,
der musicerer.

Der vil nu blive arbejdet vi-

dere på at gore det korte be-
søg så festligt og vellykket
som muligt, og borgmester
Henning Jensen bliver med-
lem af den festkommité, der
er nedsat i amtet med direk-
tør Keld Kirk Kristiansen,
Lego, som formand. (can)
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