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$ludigt körschema fEr den 19 mai 95 i Netionalfidsparken:
ANM: Wd atjånlig väderlek kammer Uliksdelsparken ersäftas ffied

,l

12.O0 Praktiska fdöeredetser i Ulriksdalsparken, högrtalare rnm
Uppstållning runt fontänten enligrt anvisningar från slottsfogden Rune Eriksson
Musikkåren underhäller och drar gåEter & publile till fontänen
WWFs förtroenderåd o övriga gäsår damlas ögter om fontänen
(ev åndring vid icke väsdig vind etler dtianfrgt våderl,i

12.30 HMK kommer ut ur slottet. Marcherarlmed lngemar Öhm, Jens W + adjutant
12.33 Kör ur AdoH Fredriks musikldesset uilder Gunnel Kyhle kör siunger tvä sånger

"Nu grönskar det' och 'pu lummiga lund"
12.40 t.Tal 5 min JenE Wahlstedt, konfieniier

2. Tal 2.e vice talmän Görel Thurdin I

AF k6r sjunger I sång "En vånlig grönskås rika d€ld"
3. Tal mifiåminister Anna Lindh I i

4, Tal landsh6vding UH Adelsohn 
i

13.05 Invigning av HM Konungen ; i

utsläpp ev tre brevduvor Värna. Vårda resp Visa
Fanfur frän Orangeriets taic växelvis med musikkåren

13.10 JW:Framät marsch. alla tågar bakomrmusikkåren genom bosk€n via
igefbåcften med stopp vid vårdehusbryggan

{Hår går dekalmarkerade gäster ombori, med HMK sis4 AF k6r ach delar
av kansliet afiräder hussar fub till Habal

13.3O Avfärd med Delfin V. via Åtkistan. Göran Alm gudiar om Ulriksdal
14.10 Ankomst Haga slott 

i

Musik av "Ekoparkskapellet" i Ekotemålet {reserwtars Haga slottstrappa}
Sång 'Säril vingad- + ? av AF köien
Kaffeservering vid Ekoternplet
Göran AIm tar vid f6r.guidning

därefter i Ekotemplet,
t!

14.55 Avfärd för bätgasterna via södra och 6stra Erunnsvkefi, Djurgården.
Henrik Waldenström guidar.

15.30 I höjd med Liclingöbron serveras bubbel o cenpeerlsniuar ..,
Via Eåderholmama + Djurgårdsbrunnskanalen Ev strandhugg vid
Rosendats slon för kon genomvaridririg utan guidrring.

ca 16.50 Ankomst Sthlms slott, Logärdsrrapban, §keppsbron. dår buss vid behov
väntar för vissa gåEters äterfansport till Ulriksdal.
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