
 

 

Invitation til pensionisterne i 

Glostrup Lærerforening 

Tirsdag den 27. september 2022 går turen til Amalienborg Museet, hvor 

vi skal se udstillingen:  

En dronnings smykkeskrin. 

Dronningen råder over en meget stor smykkesamling, som hun benytter meget bevidst og aktivt og med 

omhu og omtanke. For majestæten er smykker nemlig ikke bare smykker. De er symboler og bærere af 

minder, venskaber, kontinuitet, af livet som Danmarks regent gennem 50 år. 

Udstillingen præsenterer for første gang nogensinde over 200 kendte og mindre kendte smykker fra 

dronningens smykkesamling. Hvert smykke i udstillingen er bærere af en historie og refererer til en eller 

flere private eller offentlige begivenheder. 

Som en helt særlig oplevelse har dronningen selv indvilliget i at fortælle om udvalgte smykker og 

begivenheder gennem en audioguide. Hørehæmmede kan få udleveret en teleslynge eller et headset, der 

kan bruges til audioguiden. Lydfortællingerne findes også i en skriftlig version, som kan udleveres i 

billetsalget. 

I udstillingen kan du også opleve en blomsterinstallation. Loftet i rummet ” Arven fra mor” er dekoreret 

med 1200 fine blomster af papir, der lyser op. Værket er inspireret af dronning Ingrids haveanlæg ved 

Gråsten slot. 

Vi mødes ved indgangen til Christian den 8.s palæ klokken 10.45 

Klokken 11 får vi i havesalen en introduktion til udstillingen. 

På hjemmesiden står der: 

Introduktionen vil sætte scenen for særudstillingen ved at give en indføring i dronningens 50 års 

regeringsperiode. Hør bl.a. om tronfølgerlovens ændring i 1953 og om nogle af de smykker, der har haft 

størst betydning for dronningens regeringstid. Introduktionen leder op til mødet med selve udstillingen, da 

vi her ønsker at lade dronningen alene få ordet.   

Efter introduktionen går guiden med op i udstillingen og kan besvare eventuelle spørgsmål og hjælpe med 

audioguiden. 

Varighed 75 min inklusiv oplevelse af selve udstillingen med tilhørende audioguide, hvor dronningens 

stemme guider Jer gennem udstillingen.  



Bagefter skal vi spise på Cafe Oscar i Bredgade. 

Tid: 27. september 2022 klokken 10.45 

Sted: Amalienborg Museet 

Pris: 175 kr. ( Introduktion, udstilling, mad) drikkevarer er for egen regning.  

Tilmelding senest 16.9.  

Betaling på MobilePay 5311WU ( husk at skrive dit navn i kommentarfeltet) 

Har du ikke MobilePay foregår tilmeldingen med SMS til Jan Andreasen 29614382 ( Husk at skrive dit 

navn) 

Samtidig indbetales pengene på konto 2275- 516 000 2574  

Tilmeldingen er bindende, men skulle du blive forhindret i at komme, må du meget gerne sende en SMS til 

Gerda 28930417, så vi ved, vi ikke skal vente på dig. 

Datoen for næste tur følger.  

                                                          Venlig hilsen Jan, Jens, Søren, Gerda 

 

 


