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NAVNE
75 år

Stig Andersen, Charlottenlund, journalist, fylder 70 år
den 14. juli.

Søndag 14. juli
V Dyssegårdskirken: Kl. 10.30:
Thue Petersen.
V Gentofte Kirke: Kl. 10.30:
Adam Garff.

60 år

Tina Ortmann Abildgaard fylder 50 år.

Peter Hauch fylder 75 år.

Peter Hauch, Gentofte, Arkitekt, adjungeret seniorforsker
SBI, tidl. bygningschef Gentofte Kommune, fylder 75 år den
11. juli.
Peter Hauch har gennem en
lang karriere medvirket til udviklingen af byggeriets rammevilkår – ikke mindst på informationsteknologiområdet.
Efter ti år som underviser og
forsker ved Kunstakademiets
Arkitektskole har han i snart
45 år været en af hovedkræfterne i formuleringen af strategier og standarder for byggeriets IKT-anvendelse. Hauch
har bidraget med branche- og
virksomhedsstrategier på IKTområdet – herunder for Boligministeriet, Bygherreforeningen og Dansk Byggeri samt for
offentlige bygherrer og for det
almene byggeri. Han har været
initiativtager og hovedforfatter til 'IKT-bekendtgørelserne'
for det offentlige og det almene byggeri. Derudover har han
været centralt placeret i etableringen af 'Building Smart'organisationen samt i internationalt udviklings- og standardiseringsarbejde på CAD- og
BIM-området. Peter Hauch var
fra 2004-10 bygningschef i
Gentofte Kommune og forestod omlægningen af administrationen af hele ejendomsområdet ved etableringen af
'Gentofte Ejendomme'. I 2014
blev Peter Hauch udnævnt til
adjungeret seniorforsker på
Statens Byggeforsknings Institut, Aalborg Universitet. Som
tidligere formand for Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg er han stadig aktiv med
konsulentbistand og strategiske udviklingsprojekter på
IKT-området. Der er også fortsat bud efter ham som foredragsholder, underviser, vejleder og censor ved AAU og
DTU.

Anna Karina Nickelsen kan fejre sin 60 års fødselsdag den
10. juli.

Anna Karina Nickelsen, Hellerup sekretariatschef i Det
Kriminalpræventive Råd, fylder 60 år den 10. juli.
Anna Karina Nickelsen har
som leder af Det Kriminalpræventive Råd bidraget til, at borgere, fagfolk og organisationer samarbejder om at forebygge kriminalitet ud fra solid
viden om, hvad der virker. Anna Karina Nickelsen har en
lang karriere i politi og anklagemyndighed bag sig. Den 60årige jurist har fået drabsmænd og rockere dømt, men i
de seneste år har hun arbejdet
for, at folk aldrig havner i kriminalitet. Som sekretariatschef i Det Kriminalpræventive
Råd har Anna Karina Nickelsen i en årrække stået i spidsen
for det kriminalitetsforebyggende arbejde i Danmark. Dermed har hun være primus motor i at gøre Det Kriminalpræventive Råd til et anerkendt videnscenter, der oplyser om,
hvordan alt fra indbrud og
voldtægt til it-svindel og bandekriminalitet bedst undgås
ud fra den nyeste viden. På det
grundlag har hun ved flere lejligheder markeret sig, når politikere har foreslået at lovliggøre peberspray, afskaffe samfundstjeneste eller sænke den
kriminelle lavalder. Hendes
kamp mod indbrud har
blandt andet udmøntet sig i et
stort samarbejde med TrygFonden om Nabohjælp. Det
har medvirket til, at knap
300.000 danskere er med i
ordningen. Anna Karina Nickelsen har haft en aktiv rolle i
at løbe det Europæiske Kriminalpræventive
Netværk,
EUCPN, i gang, hvor hun repræsenterer Danmark i et styrket samarbejdet på tværs af
Europa.

70 år
Eiliv Lars Svalastoga, Hellerup, professor, dyrlæge, fylder
70 år den 12. juli.

Michael Manniche, Hellerup,
fhv. landsholdsspiller, fylder
60 år den 17. juli.

Tina Ortmann Abildgaard,
Charlottenlund, ejendomsmægler og valuar, fylder den
16. juli 50 år.
Tina Ortmann Abildgaard
har siden 1987 solgt boliger,
altså i mere end 30 år. Efter
skolegangen på Ordrup Skole
gik vejen til ejendomsmæglerbranchen over Lyngby Handelsskole, og allerede i 1987
begyndte hun hos EDC Hjort
på Ordrupvej. Tina Ortmann
Abildgaard ejer og driver i dag
hele fire EDC Hjort butikker, i
Charlottenlund,
Hellerup,
Lyngby og Bagsværd samt et
erhvervscenter. Tina Ortmann
Abildgaard er derudover engageret i mange professionelle fora, som er med til at støtte
lige rettigheder og muligheder for kvinder over hele verden. I fritiden er hun et meget
aktivt medlem af Zonta klub,
København I, der siden 1935
indenfor rammerne af den internationale NGO Zonta International har arbejdet for kvinders ligestilling både her i
Danmark og i resten af verden.

V Messiaskirken: Kl. 10.30:
Mette Born Djurhuus.
V Ordrup Kirke: Kl. 10.30: Lars
Sølling.

V Hellerup Kirke: Kl. 10: Liselotte Wiemer.

V Sankt Lukas Stiftelsens Kirke: Kl. 10.30. Annette Børnnum Nyestrup.

V Helleruplund Kirke: Kl.
10.30: Tue R. Lauridsen.

V Skovshoved Kirke: Kl. 10:
Helle Møller Jensen.

V Jægersborg Kirke: Kl. 10:
Kenneth Knigge.

V Vangede Kirke: Kl. 10: Kasper Morville.

Fond støtter ny
bisidderordning
STØTTE Velux Fonden har bevilliget 40.000 kroner til oprettelsen af en bisidderordning i
Gentofte. Det er Socialpolitisk
Forum i Gentofte, der står for
oprettelsen, og har ansøgt om
penge til initiativet.
"Socialpolitisk Forum i
Gentofte er stolte af, at deres
første initiativ har modtaget
den store anerkendelse, der
ligger i at modtage en så stor
bevilling fra Velux Fonden, og
glæder sig til at sætte deres
næste skib i søen. Til efteråret
gennemføres tre arrangementer på Hovedbiblioteket med
fokus på social bæredygtighed," skriver Socialpolitisk Forum i Gentofte i en pressemeddelelse.
Bag ansøgningen ligger flere måneders forberedelser
med at indhente erfaringer fra
andre bisiddere, med at udforme bisidderordningen og
med at etablere en bisiddergruppe. Interessen for at blive
bisidder har været stor. I første
runde har 11 seniorer besluttet sig for at bruge noget af de-

Villabyerne

Lokale drenge vinder
priser på Niels Brock

Gudstjenester
50 år

U

Arnab Deb og Thomas Gniadecki har vundet uddannelsespriser hos Niels Brock
NAVNE Arnab Deb fra Hellerup og Thomas Gniadecki fra
Charlottenlund dimitterede
fredag 28. juni 2019 fra Det
Internationale Gymnasium
Niels Brock i København med
en sjælden udmærkelse på
eksamensbeviset. Ved dimissionen, der blev afholdt på
Børsen, modtog de to drenge,
Dansk Erhvervs Talentpris
2019. Prisen gives til en gruppe, der har løst en konkret
opgave på bedst mulig vis.
Med prisen følger et beløb på
25.000 kr. til deling.
I år dimitterede næsten
1.000 studenter fra Niels
Brocks fire handelsgymnasier i København. Dansk Er-

hvervs Talentpris gives til en
studiegruppe på Niels Brock,
der har løst en opgave og problemstilling med afsæt i områderne ”handel og økonomi,
etik og digitalisering”.
Eleverne arbejder med en
aktuel problemstilling for
udvalgte Dansk Erhverv virksomheder. Gruppens casevirksomhed var SAS Institute.
Om baggrunden for indstillingen til Dansk Erhvervs
Talentpris siger rektor Birgitte Faber:
”Problemstillingen for opgaven var, hvordan SAS Institute skal integrere FN’s 17
verdensmål i deres forretningsmodel. Både de bedste

bud og de mest originale idéer kom fra gruppen bestående af Arnab, Laurits og Thomas. Gruppen formåede at
tænke handel, økonomi og
etiksammen i en helhed, således at anbefalingerne til SAS
Institute’s forretningsmodel
jf. de 17 verdensmål stod
stærkest. Gruppen kom med
fagligt skarpe forslag til strategiske tiltag, hvor SAS Institute skulle opretholde nogle
etiske standarder og samtidig være økonomisk bæredygtige.”

res tid, viden og erfaring til at
bistå borgere i deres kontakt
med de kommunale myndigheder.
De 11 bisiddere har alle en
omfattende faglig viden og erfaring fra deres tid som bl.a.
læge, socialrådgiver og psykolog. Socialpolitisk Forum i
Gentofte har arrangeret et
professionelt bisidderkursus,
som alle bisidderne har deltaget i. Og allerede den første
dag bisidderordningen blev
omtalt i Villabyerne, henvendte tre borgere sig om meget
forskelligartede problemstillinger.
Kapp

James Price blev overrasket med lagkage

Diamantbryllup

Cirkusrevyen markerede, at deres kapelmester James Prices i 20 år har siddet bag klaveret

Nina Merete Nielsen og Hans
Christian Nielsen på deres bryllupsdag for 60 år siden.

Nina Merete Nielsen og Hans
Christian Nielsen kan fejre
diamantbryllup den 11. juli.
Det fejrer de med åbent hus fra
kl. 8 på Johannevej 2 i Charlottenlund.

Markeringen af sit 20 års jubilæum som kapelmester i Cirkusrevyen kom helt bag på James Price.
Kapelmesteren havde spillet den sidste tone under Cirkusrevyen og troede, at han
kunne gå ud i sin garderobe
og slappe af, men i stedet blev
han hyldet foran publikum
med blomster af sin søn og en
lagkage af sin gode veninde og
kollega Mette Blomsterberg.

Japansk special grill
Bagefter var der dækket op i
garderoben med pindemadder og drikkevarer og festsange.
James Price skar den flot dekorerede kæmpe lagkage for
sammen med Mette Blomster-

berg, hvorefter hans bror
Adam Price bragte jubilæums
gaven – en japansk special grill
med særlige kul. For sådan en
havde James Price ikke.

Lisbet Dahl var ude at hente James Price ind. Til stor overraskel for jubilaren. Foto: Holger Hagelberg

DøDe
Vores kære datter, søster, svigerinde, faster og moster

Anne Petersen

Vores kære

Susanne Hellerup Christensen
[ 30. 4. 1952

] 18. 6. 2019
er sovet stille ind

Christine, Tina, Merete og Lis
/ HELLERUP KIRKE
Søndag den 14. juli kl. 10.00
SOMMERTUR
v/ Liselotte Wiemer, derefter går vi til Hellerup Station
og tager toget til Lyngby, hvor vi skal se Lyngby Kirke.
Den gamle middelalderkirke ik for nogle år siden
ny kirkeudsmykning. Vi hører om kirken og inder
lidt mad i det forhåbentlige gode sommervejr. Husk
rejsehjemmel og godt fodtøj. Frokosten betales af
Hellerup Sogns Menighedspleje. Medvirkende Liselotte
Wiemer og Peter Birch. Tilmelding til kirkekontoret tlf.
39621141 senest den. 11. juli.

Bisættelsen har fundet sted i stilhed

* 21. februar 1981

† 24. juni 2019

er stille sovet ind
Vi vil savne dig og altid huske dig
Margrethe og Harry, Erik og Henriette
Maj og Michael, Alma og Emma
Christian og Marie, Liv og Valdemar
Begravelsen har fundet sted fra Hareskov Kirke
——————————

N.P. Rostrup & Strandvejens Bedemand
Vores elskede

Lissie Saunte Nielsen
* 11. september 1927 † 29. juni 2019
Steen Paludan

Michael Holgersen

André Wargin

er stille sovet ind

Strandvejen 72 i Hellerup
– Kontoret ligger ved
Rotunden

Runddyssen 3A, 2730
Herlev – Kontoret ligger
foran Herlev Hospital

Nyelandsvej 12 på Frederiksberg – Kontoret ligger bag ved
Frederiksberg Centret

På familiens vegne
Winnie og Tom
Bisættelsen finder sted i stilhed

Professionel rådgivning med mange års erfaring.
De kan trygt ringe til os. På døgnservice telefon
7199 0619 – np-rostrup.dk eller bedemanden.dk

En særlig tak til medbeboere og personale i
Blomsterhusene, Tulipanen og Orkideen for mange års
kærlighed og engagement.
Ligeledes tak til Lungemedicinsk afdeling Herlev
Hospital for omsorgsfuld pleje i den sidste tid.

Giv en mindeværdig afsked
Lad os hjælpe med det praktiske i en svær tid

Grundlagt 1933 - 3. generation

Træffes døgnet rundt
Aftaler træffes gerne
i deres eget hjem

Steen With

Kenneth Sørup

Anett Møller Taasinge

Ordrup - Skovshoved - Taarbæk - Hellerup
Personlig og professionel rådgivning - Stilfuldt og økonomisk

Tlf. 39 90 90 81

Tlf. 39 90 90 80

Ordrupvej 34 A, 2920 Charlottenlund · Ordrupvej 54, 2920 Charlottenlund
voresbedemand.dk

Priseksempler:
Begravelse kr. 11.990,Bisættelse kr. 13.990,-

Vi dækker hele Villabyernes område
Godafsked
Rådhusvej 8, 2920 Charlottenlund
Tlf. 8161 1166
www.godafsked.dk

Godafsked
Sig ordentligt farvel

