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MARY BØD 
PÅ MIDDAG

Kronprins Frederik og kronprinsesse 
Mary var veloplagte værter ved en mid-
dag for den rådgivende bestyrelse i Glo-
bal Green Growth. Kronprinsparret tog 
imod gæsterne i Fanegemakket i Frede-
rik VIII’s Palæ på Amalienborg klokken 
19.00, hvor der var velkomstchampagne. 

Udenrigsminister Kristian Jensen 
var blandt de særligt udvalgte, der kom 
indenfor i palæet på Amalienborg, hvor 
Mary og Frederik også har deres private 
lejlighed. 

Udenrigsministeren fik en særlig 
varm og venskabelig modtagelse af de 
kongelige værter for middagsselskabet. 
Således er både Frederik og Mary gan-
ske ofte sammen med ministeren, som de 
har lært godt at kende i løbet af det se-
neste års tid. Kronprinsen var for eksem-
pel dagen før middagen til 3GF-middag 
på Langelinie Pavillonen sammen med 
Kristian Jensen, og for ganske nylig var 
kronprinsparret i forbindelse med den 
internationale kvindekonference Wo-
men Deliver i Bella Center sammen med 
udenrigsministeren et par dage i træk.

Mandag den 6. juni og tirsdag den 7. 

juni dannede København rammen om 
3GF’s topmøde, der blandt andre havde 
deltagelse af statsminister Lars Løkke 
Rasmussen og formand for miljøfonden 
Kann Foundation, Connie Hedegaard. 
Middagen hjemme hos kronprinsparret 
var en perfekt finale på de to konferen-
cedage i København. I løbet af konferen-
cen mødtes flere end 250 private og of-
fentlige topledere for at samarbejde om 
grønne løsninger.

3GF blev oprettet af Danmark i 2011 
i samarbejde med Sydkorea og Mexico 
med henblik på at få private virksom-
heder, regeringer og organisationer til 
at samarbejde om at opnå bæredygtig, 
økonomisk vækst. 

Kronprinsparret lægger i øvrigt mere 
og mere palæ til middage. Både priva-
te og officielle selskaber bydes inden-
for til middag på Amalienborg. For et 
par uger siden holdt Mary og Frederik 
for eksempel modemiddag i Frederik 
VIII’s Palæ i anledning af modekonfe-
rencen Copenhagen Fa shion Summit 
med fokus på miljørigtig, bæredygtig 
tøjproduktion.

Kronprinsparret sørgede for, at blandt andre udenrigsminister Kristian Jensen følte sig velkommen. Kronprinsessen har tidligere båret den lilla Prada-kjole til en INDEX Award-galla på Kulturværftet i Helsingør.

Kronprinsparret tog imod 
 gæsterne i Fanegemakket, som 
indeholder en fornem kombination 
af gammelt og nyt. I baggrunden 
anes de grønne blade fra træerne  
i kronprinsparrets gårdhave.
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Fornem aften på 
Amalienborg

Kronprinsessen så vidunderlig 
ud i sin lilla aftenkjole og med 

det smukke halssmykke fra 
Ragnar R. Jørgensen, som hun 

fik i 40-års  fødselsdagsgave 
af kronprins Frederik.
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