
 
 
 
 
 
 

 
Kære Medlem af Borgerforeningen Fredensborg By (BFB), 

Tid til et lille skriv fra Bestyrelsen, om stort og småt i byen, og BFB. 
 

Det er i sandhed en tid som kræver en masse 
omstilling og tålmodighed, som vi i øjeblikket 
befinder os i.  Alle større arrangementer, og møder, 
er indstillet – og det har også betydet at vi desværre 
måtte aflyse dette års  
FREDENSBORG SLOTSMARKED – 

Vi håber på at være på banen igen i 2021 lørdag 
den 11. september! 

 

Her skulle have været en invitation til 
”fælles nytårsaften”, hvor vi på storskærm 
overværede H.M. Dronningens nytårstale 
ved Fredensborg Slots ydre gård – i lighed 
med sidste år.  
 
Desværre går det med dette arrangement – 
som vi havde set frem til at få på benene – 
som med så mange arrangementer i denne 
tid…. Vi er nødt til at aflyse, pga. den i 
øjeblikket eskalerende covid-19 situation.  
 
Det er vi rigtigt kede af – da det var super 
hyggeligt og velbesøgt, og vi ville gerne gøre 
dette arrangement til en årlig 
tilbagevendende ’Fredensborg begivenhed’.  
Vi håber vi får chancen et andet år! 

 

 

HUSK AT FORNY DIT MEDLEMSKAB AF BORGERFORENINGEN – SÅ VI OGSÅ HAR EN FORENING NÅR VI 
IGEN KAN MØDES MERE END 10 PERSONER! 
Medlemsskabet gælder for ét år ad gangen, og følger kalenderåret. 
Kontingent kr. 100 indbetales på reg nr.: 1551 konto nr.: 11203531 ELLER på MobilePay 92640, og glem 
ikke at anføre navn 
 



 

300 års fødselsdag  
Vi har skrevet til vores kommunalpolitikere for nogle 
måneder siden, for at gøre opmærksom på, at 
Fredensborg by står overfor en af vores potientielt set 
største mærke’år’ i nyere tid!  
 
FREDENSBORG SLOT FYLDER 300 ÅR i 2022 
 
I håb om at skabe opmærksomhed om Fredensborg 
Slot’s (og dermed også Fredensborg By’s) 300 års 
fødselsdag har vi I samarbejde med 
Bevaringsforeningen Fredensborg og Lokalhistorisk 
Forening Fredensborg Humlebæk oprettet en 
facebook side som bærer titlen: Fredensborg 2022 - 
300 års fejring. 
Alle som har input til slottets og byens fødselsdag, er 
velkommen til at benytte denne side! 
 
 

Sidste år indledte vi en dialog med et ’app’ firma – 
som havde lavet en Landsbyapp for deres lille by i 
Jylland! Kort fortalt en app til smartphones, hvor du 
kan finde din egen by, og se hvilke arrangementer 
der finder sted. Måske finde et lift, eller læse om 
lokalhistorien forskellige steder i nærområdet. 
APP’en hedder ’min landsby’ – og BFB har indgået 
en aftale med firmaet, så vi har mulighed for at 
opbygge Fredensborg i den. Fredensborg Kommune 
har velvilligt tilbudt at sponsere dette pilotprojekt i 
12 måneder. 
Appen giver alle, der har noget på hjerte, fx 
idrætsforeninger, hobbyklubber, lokalhistoriske 
foreninger, madsteder, handlende m.m.m. 
mulighed for at tilføje og dele events. Du kan læse 
mere om MinLandsby på foreningens hjemmeside, 
Har du lyst til at være med – og ’fylde på’ i app’en – 
så kontakt os på  
Borgerforeningenfredensborgby@live.dk 
 

 

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen 
konstitueret sig selv – to gange – da vores 
formand Palle Bjørnsten har trukket sig af 
personlige årsager. Vi takker Palle for hans 
arbejde på formandsposten. Bestyrelsen tegner 
sig således:  Formand Mette-Marie Ravnkjær, 
Næstformand Niels Rasmus Jensen, Kasserer 
Tina Deichmann, Gorm Tortzen, Jeanette 
Andreasen, Kim Stahnke og Palle Bjørnsten. 
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