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Den folkekære tv-journalist Poul Jørgensen tegner i bogen "Danmarks Dronning" et personligt portræt af
vores højt respekterede dronning Magrethe 2. Dronningen er yderst professionel som regent og nyder stor
anseelse både i Danmark og i udlandet. Hun interesserer sig for sit land og går med stor situationsfornemmelse
og menneskelig forståelde ud i alle hjørner af samfundet.Læseren føres med ind bag de lukkede døre, og der
fortælles både om dronningens hverdag og om hendes mange officielle pligter og opgaver. Men dronningen er
også et meget privat menneske, der værner om sin familie, sin fritid og sine mange interesser.I et særskilt
afsnit i bogen skildres dronningens interesser for kunst, hendes kreative evner og kunstneriske talent, som er
kommet til udtryk gennem scenografi til tv og teater, kirketekstiler og malerier.Bogen indeholder også et
personligt interview med dronningen - om hendes syn på monarkiets fremtid, kongehusets upolitiske rolle og
meget andet.Poul Jørgensen er journalist, og de fleste vil kende ham fra tv, hvor han i mere end 10 år var
nyhedsoplæser på TV-avisen. Siden 1960 har han beskæftiget sig med reportager fra alle store begivenheder i
kongehuset, interviews med de kongelige både i Danmark og i udlandet.
Poul Jørgensen har desuden skrevet bogen I bogen "Frederik - Danmarks Kronprins", hvor han fortæller om
kronprinsens opvækst og uddannelse frem til hans fremtidige job som Danmarks konge. Det skrev
anmelderne:"Hans portræt er mesterligt.

Det er båret af beundring og respekt. En af grundene til at Poul Jørgensens bog er så god, er dens grundighed
og dens baggrundsstof. Der er fortrinlige kapitler.
Hundreder af detaljer fortjener at blive trukket frem her. Læs selv, læs bogen, her er viden og livsvisdom at
hente." Jyllands-Posten"Et pragtværk om Dronning Margrethe.
Indsigt, kærlighed og respekt er nogle af hovedelementerne i denne nuancerede bog." Helsingør
Dagblad."Godt gået, Jørgensen!" Berlingske Tidende"Et kærligt portræt." Århus Stiftstidende.
Danmarks sjoveste tjenere Ring 86120299 * Fra 8 til 3. Alexandrine Thorhildur Ingrid, ældste datter af
Frederik 9. 000 gæster * Firmafest, Privatfest, Middage, Reception * Fra 2 til 28 tjenere * På dansk,engelsk &
… UDSOLGT – Køb Billet Nu. Danmarks Konger Fra Gorm den Gamle til vor tids Dronning Margrethe II
Welcome to the official website of Professional Triathlete, London 2012 Olympian and multiple Ironman 70.
Dronning Margrethes Gobeliner eller 17 gobeliner til Danmarks Dronning er 17 vævede gobeliner, der er
ophængt i Riddersalen på Christiansborg Slot. 500 kr. Margrethe II er Danmarks dronning i medfør af
Tronfølgeloven af 1953, og tilhører den glücksburgske slægt. 3 Champion, Helle Frederiksen. Margrethe II er
Danmarks dronning i medfør af Tronfølgeloven af 1953, og tilhører den glücksburgske slægt. Læs mere om
gravmælet. I foråret 2018 hylder Dronning Dorothea Teatret en af landets største sangere John Mogensen,
Dette sker med teaterkoncerten “sidder på et værtshus” Bestil dine billetter nu. Det danske monarkiet
presenterer seg selv som mer enn 1000 år gammelt, og dermed «blandt de ældste i verden». og Dronning
Ingrid (født prinsesse af Sverige). Gobelinerne, der er tegnet af kunstneren Bjørn Nørgaard med motiver fra
Danmarks historie, er vævet på det franske gobelinvæveri Manufactures nationales des Gobelins et de
Beauvais i Paris. fortidensjelling danmarkskonger Sagnkongerne onlinephotos fotos kontakt.
fortidensjelling danmarkskonger Sagnkongerne onlinephotos fotos kontakt. Sådan får du din
Velkomstbonus: 1. 1 Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke er Dronning Margrethe IIs motto 2
Tysk er minoritetsspråk i Sønderjyllands amt 3 «Der er et yndigt land» er Danmarks (folkelige) nasjonalsang.
Margrethe 2.

