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På lyngby
Gymnasium fik Gustav Beier-Dahl
boglegat
for højeste karaktergennemsnit,
uddelt af
Henrik
Hagstrøm
(i midten),
filialdirektør i Lyngby Afdeling.

Mad som
du gerne
ville have tid
til at lave
Katrine West og Jønne Olsen har åbnet take away på Virum Torv med
mad lavet helt fra bunden

Boglegater til
lokale studenter
Dansk Bank i Lyngbys Fond uddelte boglegater for
45.000 kroner til studenter fra fire lokale gymnasier
De dygtige legatmodtagere
á 5.000 kr. var:

Af Lars Schmidt

LEGATER Nogenlunde samtidig med, at studentervognene
under masser af hujen kørte
rundt i området fredag og lørdag i forrige uge, havde Danske Bank i Lyngbys Fond travlt
med at overrække boglegater
til udvalgte studenter på Nærum Gymnasium, H.C. Ørsted
Gymnasium, Lyngby Gymnasium og Lyngby Handelsgymnasium.
Igen i år blev der uddelt til
”højeste karaktergennemsnit”
og ”bedste kammerat” og fonden uddelte i alt boglegater
for 45.000 kr.

Nærum Gymnasium – uddelt af Charlotte Neerup, filialdirektør i Furesø Afdeling:
Grith Holme Staunsager
(højeste karaktergennemsnit)
Rasmus
Bülow-Lehnsby
(bedste kammerat)
H. C. Ørsted Gymnasium i
Lyngby – uddelt af Britt Hildebrandt, souschef i Lyngby Afdeling:
Jonathan Herman Krebs
Erik Søndergaard Gimsing
(højeste karaktergennemsnit de havde lige højt snit, men fik
begge på 5.000 kr.)

Simon Frank Priisholm
(bedste kammerat)
Lyngby Handelsgymnasium – uddelt af Henrik Hagstrøm, filialdirektør i Lyngby
Afdeling:
Thomas Tri Nguyen (højeste karaktergennemsnit)
Simon Dyrbjerg Antonsen
(bedste kammerat)
Lyngby Gymnasium – uddelt af Henrik Hagstrøm, filialdirektør i Lyngby Afdeling:
Gustav Beier-Dahl (højeste
karaktergennemsnit)
Wissam Ahmad Rabah
(bedste kammerat)
Se flere billeder på vores
hjemmeside www.DGO.dk.

Selv mayonaisen er hjemmelavet af æg og olie, og så er den jo
faktisk sund, fortæller Katrine
West, der sammen med Jønne
Olsen har åbnet Madbutikken
på Virum Torv.
Og det siger noget om den
standard, de to iværksættere
sætter.
"Al maden er hjemmelavet.
Det er enkel mad, som du ville
ønske, du selv havde tid til at
lave," siger Katrine West.
Katrine er netop flyttet til
Nørrebro fra Søllerød, hvor
hun har boet stort set hele sit
47-årige lange liv. Og netop på
Nørrebro er der et utalt af muligheder for at finde en take
away, hvor man kan hente lækker mad hjem, hvis man ikke
lige har tid, energi eller evner
til selv at lave det.
"Jeg har tre børn og har
mange gange savnet et sted
her i lokalområdet, hvor jeg
kunne købe noget mad med
hjem, som jeg havde ønsket, at
jeg selv havde haft tid til at lave," siger Katrine, der oprindeligt er uddannet pædagog og i
mange år arbejdede på institu-

tion i blandt andet Ørholm og
på Skovlyskolen i Holte.
"Jeg kunne jo også høre fra
de mange travle børnefamilier, at de efterlyste noget tilsvarende," siger hun.

Mad uden forklaringer
Maden laver hun sammen
med Jønne Olsen, der bor i
Lyngby. Og som arbejder hos
Slagter Lund på Frederiksberg,
hvor han står for produktion af
hverdagsretter.
Jønne har arbejdet i restaurationsbranchen hele sit liv, og
syntes, at tiden var inden til at
supplere det faste arbejde med
en butik, nu hvor hans børn
var flyttet hjemmefra. Og da
Katrines børn også er blevet
store og ved at flyve fra reden,
blev de enige om, at det måtte
være nu.
Det er Jønne, der kommer
til at stå for 'kød-siden', mens
Katrine er 'salat- og dessert-pigen'.
"Vi ønsker at lave en butik,
hvor maden er lavet af kærlighed til mad og råvarerne. Det
er alt sammen mad, som vi me-

UDVIDELSE Elindo er totalentreprenør og Christensen & Co
Arkitekter er totalrådgiver på
den 2450 kvadratmeter store

bygning, der skal opføres på
DTU miljø.
Langvad A/S Arkitekter er
som laboratoriespecialist med
som underrådgivere. Det samme er Norconsult.
Den nye laboratoriebygning B112 til DTU Miljø skal
huse en R3 platform, (Ressource Research Recovery Platform) til forskning i genanvendelse og udnyttelse af residuale ressourcer, som for eksempel affald, restprodukter,
husdyrgødning og bygningsaffald.
Den nye bygning skal rum-

me topmoderne forhold for
modtagelse, håndtering og
oparbejdning af restprodukter, et proceslaboratorium,
hvor materialerne konverteres
til nye materialeressourcer,
næringsstoffer eller energi
med et bæredygtighedsperspektiv samt en analytisk facilitet, der kan kvantificere og
spore mikroforureninger i
færdige materialer med henblik på sikring af kvaliteten af
de nye råmaterialer for at sikre
bæredygtigheden og derved
gøre økonomien cirkulær. /peb

Ejendomsmægler
Tina Ortmann
Abildgaard fylder
50 år

Tina Ortmann Abildgaard fylder 50 år. Pressefoto
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get gerne selv ville spise. Meget
mad er blevet så outreret, at
man ikke ved, hvad det er, man
spiser. Jeg ved, at der er mange,
der godt kan lide at se, hvad de
spiser uden at skulle have en
lang forklaring på, hvad det
er," siger Jønne.
Retterne kan være frikadeller, langtidsstegt oksesteg, svinekæber eller stegt choirizo-

pølse. Tilbehøret kunne være
en sommersalat med fersken
og jordbær eller en hvedesalat
med grønkål. Aiolier og brød
er også lavet fra bunden af. Det
samme er både chokomousse
og tiramisu.
"Meget af maden er økologisk. men ikke alt. Jeg vil hellere købe grøntsager, der er
produceret i Danmark og ikke

er økologiske, end jeg vil købe
en økologisk agurk og få den
transporteret fra Spanien. Vi er
begge meget miljøbevidste og
lægger også vægt på at minimere vores forbrug af både
plastisk og papir," siger Katrine.
Madbutikken har åbent kl.
16-20 alle dage. Altså også i
weekenden.

Fødselar kæmper for
kvinders rettigheder

Ny bygning til DTU Miljø
Christensen&Co
og Elindco skal
bygge laboratoriebygning på
DTU til forskning
i genanvendelse
og cirkulær
økonomi

"Vi er blevet taget så godt imod og har også allerede fået mange bestillinger på mad til fester," siger Katrine West og Jønne Olsen. Foto: Pernille Borenhoff

– eksaminerede bedemænd

Familieirma med
tre generationers
erfaring – hjælper,
når De har behov.
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Kirker
Gudstjenesteliste for Lyngby-Taarbæk
søndag 14. juli 2019
4. s. e. trinitatis

Lyngby Kirke
kl. 10.30 Julie Katrine
Goldschmidt
Christianskirken
kl. 10.00 Anita Brændsgaard
Bennetsen
Sorgenfri Kirke
kl. 10.00 Jacob Løkkegaard

Lundtofte Kirke
kl. 10.30 Jørgen Bo
Christensen
Geels Kirkesal
kl. 10.30 Ingen
Taarbæk Kirke
kl. 10.30 Kirkebil til
Lyngby Kirke
Stengård Kirke
kl. 10.00 Jakob Ulrik Hansen

Virum Kirke
kl. 10.00 Inge Nelson

ONLINE

NAVNE

• Økonomisk bevidst
bedemand@lkbegravelser.dk
www.lkbegravelser.dk

Niels Erik Møller
Tlf. 45 42 22 10
22/7-9/8
Henrik Ørsted &
Martin Gregers Molberg
Tlf. 45 42 01 55 15/7-21/7
Camilla Borch &
Ida Bjerrum Bach
Tlf. 45 42 42 11 15/7-26/7
Helen Bonnen
Tlf. 45 41 18 30 29/7-16/8
Helle Middelfart &
Marit Runge
Tlf. 45 42 25 12
22/7-2/8
Louise Douglas Matthiesen
Tlf. 45 42 08 00
15/7-9/8
Christian Freitag
Tlf. 45 42 35 00
8/7-19/7
Merete Østergaard
Tlf. 45 66 01 01
8/7-26/7
Karen Elisabeth Kornerup &
Marianne Mejer
Tlf. 45 80 33 20
22/7-2/8
Søren McNair
Tlf. 45 80 11 14
22/7-9/8
Jacob Hassing
Tlf. 45 80 00 04
1/7-19/7
Rezvan Heidarpanah
Tlf. 45 80 23 15
22/7-9/8
Martha Dimo
Tlf. 45 89 09 31
15/7-2/8
Kristian Arendrup
Tlf. 45 80 14 70
1/7-19/7
Kirsten Sander
Tlf. 45 89 05 35
8/7-12/7+ 29/7-9/8

Joachim H. Løvenkjær

Tina Ortmann Abildgaard
er flittig, som udover at engagere sig i mange professionelle fora også er med til at støtte
lige rettigheder og muligheder for kvinder over hele verden. I fritiden er hun et meget
aktivt medlem af Danmarks
største og ældste Zonta klub,
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.

Kgl. porcelæn

Søllerød Lægeselskab
informerer om
sommerferielukning

Alle dage incl.
Søllerødlægerne vikarierer
for hinanden
God sommer

Geels Plads 24 A, 2830 Virum

NAVNE Tina Ortmann Abildgaard gør ikke normalt meget
væsen af sig selv, men indimellem kan man pludselig møde
hendes foto bag på en bus i
Storkøbenhavn, hvor hun smilende forklarer, at hun med sine mange års erfaring hurtigt
kan sælge ens bolig. Og det er

bestemt ikke nogen overdrivelse, at hun har mange års erfaring. Faktisk har hun været i
branchen siden 1987, altså i
mere end 30 år. I år 16. juli har
hun så 50 års fødselsdag.
Efter skolegangen på Ordrup Skole gik vejen til ejendomsmæglerbranchen over
Lyngby Handelsskole, og allerede i 1987 begyndte hun hos
EDC Hjort på Ordrupvej. Hun
ejer og driver i dag fire EDC
Hjort butikker, i Charlottenlund, Hellerup, Lyngby og Bagsværd, samt et erhvervscenter.

Mindeord

Døgnet rundt

Skriv til redaktionen

Tjek de lokale nyheder på dgo.lokalavisen.dk

Lyngby Baptistkirke
kl. 10.30 Rune Funch
Lyngby Frikirke
kl. 10.00 Bed & byg!
Skt. Knud Lavard
kl. 10.00 Højmesse på dansk
Skt. Knud Lavard
kl. 13.00 Mass in English

