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Gråsten 
Bedemandsforretning

Min sidste vilje - vi hjælper med at nedskrive dine ønsker, gratis

Mågevej 12, 6300 Gråsten - Mobil 61 55 47 80

Døgnvagt 70 12 20 12
www.rabol-jorgensen.dk

post@rabol-jorgensen.dk
Svend Hedegaard

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

Smukt begravelsesbinderi
Bårebuketter bringes ud

Slotsgade 7 6300 Gråsten Tlf. 7465 0005

Slotsgade 26 Gråsten  Ring 74 65 17 48

Alt i begravelsesbinderi
Gratis levering til omegnskirker

   www.als-begravelse.dk

Et smukt minde og et sidste farvel...

Vi er som veluddannede bedemænd først og fremmest dedikeret til 
at yde en høj grad af kvalitet og personlig vejledning i vores arbejde. 
Kombineret med vores værdier og etik er det din garanti for et smukt 
og værdigt minde.

Guderup
Bakken 23
Tlf. 7445 8011

Nordborg
Storegade 39
Tlf. 7445 1145

Broager
Kirkegade 2, tv
Tlf. 7444 9529

ISO9001-certificeret

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

Gitte J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Hjertelig tak
for venlig deltagelse og hilsner ved

Elna Sophie Hohwü
bisættelse i Adsbøl Kirke

På faniliens vegne
Jens Hohwü

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved min kære hustru og vores mor

Kirsten Reggelsen Kjærs
bisættelse

Tak for blomster og støtte til Kræftens Bekæmpelse.
Tak til bedemand Steff en Jensen og pastor Niels Refskou.

På familiens vegne

Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved

Gunver Frauke Hansens
bisættelse fra Broager Kirke

Tak for blomster og kranse. 
Tak til kirkegårdspersonalet for jeres måde
 at arrangere blomsterne på kirkegården.

Hans Dieter Hansen

Prinsgemalen reciterede 
poesi i slotskirken 
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

Torsdag aften den 
24. juli læste HKH 
Prinsgemalen højt af 
sine egne digte fra 
digtsamlingen ’ I mine 
lykkelige nætter’ i 
Gråsten Slotskirke. 

Mere end 200 havde købt 
billetter til oplysningen, der 
var arrangeret af Gråsten-
Adsbøl Menighedsråd. 

Klokken 18.55 ankom 
Prins gemalen sammen 
med Hendes Majestæt 
Dronningen, Kronprinse-
parret, Prins Joachim og 
Prinsesse Marie, Prinsesse 

Benedikte samt Prinsesse 
Alexandra og Grev 
Jefferson fra Berleburg, og 
ledsaget af fhv. borgmester 
Bendt Olesen til et totalt 
udsolgt arrangement i en 
fuldstændig fyldt kirke, og 
inden de tog plads på de 
reserverede stole forrest i 
kirken, hilste de høfligt på 
sognepræst Niels Refskou, 
formand for ’Gråsten 
Forum Peter Norman og 
borgmester Erik Lauritzen. 
Da arrangementet be-
gyndte, bød sognepræsten 
deltagerne velkommen 
og roste Prins gemalen for 
sine gode og mangfoldige 
evner. Da den første salme 

efterfølgende var sunget 
og organist Rut-Elna 
Boyschau havde spillet 
den smukke ’L’Artiste’ fra 
Pieeces de clavecin 1722 
af Francois Couperin, 
rejste Prins gemalen sig op, 
smilede og talte så til sit 
publikum. 

Først forklarede Prins 
Henrik stolt hvad afte-
nens program bød på, 
hvorefter han på fransk 
reciterede aftenens første 
digt. Skuespilleren Lars 
Thiesgaard læste efterføl-
gende den danske oversæt-
telse af digtet så også de 
deltagere, der ikke forstod 
fransk, kunne forstå digtets 
indhold. 

Prinsgemalen virkede 
under hele arrangementet 
veltilpas og smilede venligt 
og imødekommende rundt 
til de fremmødte, der alene 

var mødt op for at høre 
ham fremføre sine egne 
digte. Der hvilede en frede-
lig og respektfuld stemning 
over kirken, og publikum 
gav med deres anerkenden-
de grin flere gange udtryk 
for, at arrangementet og 
Prinsgemalens oplæsning af 
digtene, var en stor succes. 

Som afslutning på arran-
gementet sang operasanger 
Betina Hellemann Munch 
både på fransk på dansk 
”De københavnske piger”, 
en af Prinsgemalens egne 
digte med musik af Bent 
Fabricius Bjerre, medens 
pianist Rut-Elna Boyschau 
spillede klaver dertil. En 
meget smuk og ganske 
perfekt afslutning på et flot 
arrangement blev således en 
hyldest til Prins gemalen og 
et værk, han med rette kan 
være meget stolt af. 

Da publikum havde rejst 
sig, og Den Kongelige 
Familie havde forladt 
kirken, blev Prins gemalens 
rosévin fra Chateau de 
Cayx serveret for alle gæ-
sterne, og blandt dem for-
lød det, at det havde været 
et yderst vellykket arrange-
ment. Også Kronprinsesse 
Mary klappede på vej ud 
af kirken anerkendende 
sin svigerfar på skulderen, 
og fortalte ham, at ’det var 
godt gået’. 

Prins Henrik læste sine 
smukke digte op på fransk, 
mens skuespilleren Lars 
Thiesgaard gengav dem på 
dansk. 
 Foto Jimmy Christensen

Operasanger Bettina 
Hellemann Munch sang ”De 
københavnske piger” til stor 
fornøjelse for Prinsgemalen. 
 Foto Søren Gülck 

Dødsfald
Jens Christian Jensen Thorngrim, 

Gråsten, er død, 88 år. 


