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Presseprogram 
(Der tages forbehold for ændringer i programmet) 
   

20. februar 2018     
Programpunkt Tid og sted Detaljer  Pools Pressens 

mødetid og 
mødested  

Ankomst til 
Christiansborg 
Slotskirke 

Kl. 10.45 
 
Christiansborg 
Slotskirke 
 

Den kongelige familie og gæster 
ankommer til Christiansborg 
Slotskirke. 
 

Pool 1A: (stillfoto): Indgang til slotskirken (6 
pladser) 
 
Pool 1B: Overfor indgangen til slotskirken 
(på den anden side af kørebanen) (20 pladser) 
 
Pool 1C: Christiansborg Slotsplads/Højbro 
(20 pladser) 
 
Bemærk, at det ikke er muligt at flytte sig mellem 
pools. 

Kl. 9.30 
 
Sted: Ved de 
respektive 
pools, 
Christiansborg 
Slotskirke 

Bisættelse i 
Christiansborg 
Slotskirke  

Kl. 11.00 Bisættelsen finder sted ved Kgl. 
Konfessionarius 
 
Højtideligheden afsluttes med 
jordpåkastelse i slotskirken og i en 
procession af den nærmeste familie 
m.fl. føres båren ud af slotskirken 
og anbringes på rustvogn.   

Pool 2A (stillfoto – udvalgte steder 
undervejs): Pulpitur, under orglet (begrænset 
antal pladser) 
 
Pool 2B (stillfoto ved ankomst): Pulpitur, 
højre side ved alter (2 pladser) 
 
Pool 2C (stillfoto ved ankomst): Pulpitur, 
venstre side ved alter (2 pladser) 
 
Pool 2D (journalister): Pulpitur (5+5 

Kl. 9.30 
 
Sted: Prins 
Jørgen Gård, 
Christiansborg 
Slotskirke 
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pladser) 
 
Bemærk, at det ikke er muligt at flytte sig mellem 
pools. 

Afgang fra 
Christiansborg 
Slotskirke 

Efter den 
kirkelige 
handling  
 
Christiansborg 
Slotskirke 
 

I en procession af den nærmeste 
familie m.fl. bæres båren ud af 
slotskirken og anbringes på 
rustvogn, inden den forlader 
slotskirken. 
  

Pool 1A: Indgang til slotskirken (6 pladser – 
foto) 
 
Pool 1B: Overfor indgangen til slotskirken 
(på den anden side af kørebanen) (20 pladser)  
 
Pool 1C: Christiansborg Slotsplads/Højbro 
(20 pladser) 
 
Bemærk, at det ikke er muligt at flytte sig mellem 
pools. 

Kl. 9.30 
 
Sted: 
Christiansborg 
Slotskirke 
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