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TAST SELV

Tast din annonce
- se den med det samme
- og betal med kort 
Alt dette via vores hjemmeside villabyerne.dk

DøDe

Uddannede og certificerede bededamer

LONE ANDERSEN 
CHRISTINA GAUGUIN

Virum tlf.: 45 83 45 30 · Hellerup tlf.: 39 65 45 30

Få personlig og kvalificeret
rådgivning hele døgnet.

www.elholmbegravelse.dk

Grønnevej 83, 2830 Virum 
Callisensvej 5, 2900 Hellerup

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

Tlf. 39 90 90 81

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

Tlf. 39 90 90 80

Træffes døgnet rundt 
Aftaler træffes gerne 

i deres eget hjem

Anett Møller TaasingeSteen With Kenneth Sørup

Grundlagt 1933 - 3. generation

Vores elskede tante

Else Helene Wassmann
* 13. september 1920    † 23. juli 2020

er sovet fredfyldt ind

Håkon og Annie
Elin, Anders, Camilla, Peter og familier

Gentofte Begravelsesforretning af 1920

Gentoftegade 36, 2820 Gentofte
www.bedemand-bytoft.dk

Ring venligst for aftale

39 65 07 07
Vi svarer hele døgnet og 

kører gerne ud til dig. 

Ring venligst for aftale

39 65 07 07
Vi svarer hele døgnet og 

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

N.P. Rostrup & Strandvejens Bedemand

Steen Paludan Michael Holgersen André Wargin

Strandvejen 72 i Hellerup 
– Kontoret ligger ved 

Rotunden

Runddyssen 3A, 2730 
Herlev – Kontoret ligger 

foran Herlev Hospital

Nyelandsvej 12 på Frederiks-
berg – Kontoret ligger bag ved

Frederiksberg Centret

GENTOFTE PROVSTI/
OFF. BUDGETSAMRÅD

Gentofte Provsti afholder
off entligt budgetsamråd
onsdag 19. august 2020 kl. 18.30 

i Hellerup Kirkes sognegård, 
Margrethevej 7 B, 2900 Hellerup

vedr. budget 2021 
for kirkekasserne og 
provstiudvalgskassen 
i Gentofte Provsti.

Provstiudvalget/
Gentofte Provsti

Sogn Tidspunkt Adresse
Dyssegård kl. 19 Sognegården, Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup
Gentofte kl. 18 Sognegården, Gentoftegade 23, 2820 Gentofte
Hellerup kl. 19 Sognegården, Margrethevej 7B, 2900 Hellerup
Helleruplund kl. 18 Sognegården, Sehestedsvej 1, 2900 Hellerup
Jægersborg kl. 19 Sognegården, Søndersøvej 5, 2820 Gentofte
Maglegård/Messiaskirken kl. 19 Menighedshuset, Hartmannsvej 46, 2920 Charlottenlund
Ordrup kl. 19 Sognegården, Henrik Hertz Vej 1, 2920 Charlottenlund
Skovshoved kl. 19 Sognegården, Krøyersvej 1, 2930 Klampenborg
Vangede kl. 19 Sognegården, Vangedevej 50, 2820 Gentofte

FOLKEKIRKEN 
GÅR TIL VALG
Sognene i Gentofte afholder off entlige orienteringsmøder tirsdag 18. august 
forud for menighedsrådsvalget, der fi nder sted 15. september:

GENSYN MED 
GENFORENINGEN
Dyssegårdskirken  
18. – 21. september

I år fejrer vi hundredåret for genforeningen. 
Med udgangspunkt i det hyggelige Refugium 
i Løgumkloster tager vi på udflugt i det 
sønderjyske og hører foredrag om egnen og 
genforeningen. Hent folder om turen i kirken eller 
på dyssegaardskirken.dk

Vores elskede 
mor, farmor, mormor, oldemor og svigermor

Birthe Caspersen
”Søster”

* 7. januar 1930   30. juli 2020

Vi mindes dig som sød, livlig, glad, mild,  
hjælpsom, festlig, kærlig og morsom.

Vi vil savne dig meget.

Flemming og Charlotte, 
Magnus, Melina, Kira, Freja, Tanya, Snorre, Jan og Merete.

Bisættelsen finder sted fra Ordrup Kirke, Kirkevej 2,
torsdag den 13. august, kl. 11.00.

Søndag 9. august
Dyssegårdskirken: Kl. 10.30: 
Thue Petersen.
Gentofte Kirke: Kl. 10.30: 
Adam Garff (konfirmation).
Hellerup Kirke: Kl. 10: Peter 
Birch.
Helleruplund Kirke: Kl. 10.30: 
Tue R. Lauridsen.
Jægersborg Kirke: Kl. 10: Lea 
Skovsgaard.

Messiaskirken: Kl. 10.30: Hele-
ne Reingaard Neumann.
Ordrup Kirke: Kl. 10.30: 
Katrine Bjørn Andersen (kon-
firmation) . 
Sankt Lukas Stiftelsen: Kl. 
10.30: Vibeke Hemmert.
Skovshoved Kirke: Kl. 10: Hel-
le Møller Jensen.
Vangede Kirke: Kl. 10: Camil-
la Munch.

NAVNE Vinimportør Annelise 
Ladegourdie fra Gentofte til-
træder nu som ny præsident 
for Danmarks største Zonta-
klub, København I, der er en 
del af det internationale lige-
stillings- og businessnetværk 
Zonta International. 

Annelise Ladegourdie er 
anden generation i Ladegour-
die Vinimport og er kendt for 
at tage nye initiativer i vin-
branchen, blandt andet hen-
des vinskole ’Qvinde, kend din 
vin’.

Zonta arbejder globalt for 
kvinders ligestilling og for at 
forbedre kvinders vilkår via 
uddannelse og projekter. 

12 år som aktiv i Zonta
”Jeg har været med i Zonta 
siden 2008, og jeg bliver inspi-
reret af at arbejde sammen 
med andre travle kvinder, som 
bruger fritid til at fremme lige-
stilling verden over,” fortæl-
ler Annelise Ladegourdie i en 
pressemeddelelse.

Internationalt har Zon-
ta projekter i samarbejde 
med Unicef og Unfpa i Afri-
ka, Indien og Nepal, hvor man 
bekæmper børneægteskaber 
og på Madagaskar, hvor man 
hjælper pigerne til at blive i 
skole og få en uddannelse.

Efter 12 år som aktiv i Zonta 
overtager Annelise Ladegour-
die nu roret, hvor hendes klare 
mål som siddende præsident 

er at tiltrække yngre erhvervs-
aktive kvinder og at sikre klub-
bens fortsatte trivsel.

Zonta København I er, med 
sine 45 medlemmer fra en 
bred vifte af erhverv, den stør-
ste af de 20 Zontaklubber for-
delt over hele Danmark.

Klubben søger også at frem-
me unge kvinders interesse og 
muligheder både for at yde en 
frivillig indsats og for at påtage 
sig lederposter, bl.a. ved at give 
legater til unge mellem 16-19 
år, der gør en frivillig indsats, 
og til fremragende kvindelige 
business-studerende.

Måtte kæmpe for respekt
Annelise Ladegourdie har selv 

erfaringer med at være kvinde 
i en mandsdomineret verden:

”I starten måtte jeg kæmpe 
en del for at få respekt, da det 
gik op for mig, at jeg ufrivilligt 
havde meldt ind i en ’mande-
klub’. Når jeg deltog i vinarran-
gementer for branchefolk, blev 
jeg mødt med stilhed, og jeg 
blev ignoreret, når jeg udtalte 
mig om vin. Jeg lignede jo ikke 
en, der havde forstand på vin. 
Jeg var jo en kvinde,” fortæller 
hun om sine første år i bran-
chen.

Annelise Ladegourdie over-
tog i 1998 firmaet Ladegourdie 
Vinimport efter sin franske far, 
Cyril Ladegourdie, og sin dan-
ske mor, Ane, og har videreud-
viklet firmaet og dets porteføl-
je, så det nu primært arbejder 
med at dække erhvervskun-
ders totale vinforbrug. 

Hun har yderligere som 
den første i vinbranchen taget 
FN Verdensmålene til sig som 
en aktiv del af virksomhedens 
CSR-politik, der omfatter ver-
densmålene 12, 17 og 5, hvor 
sidstnævnte omhandler lige-
stilling.  jesl

Annelise Ladegourdie fra Gentofte, der 
siden 1998 har drevet Ladegourdie Vi-
nimport, er ny præsident for Zonta Kø-
benhavn I. Pressefoto

Danmarks største Zonta-klub  
får præsident fra Gentofte
Vinimportør Annelise Ladegourdie vil tiltrække yngre, erhvervsaktive kvinder til ligestillings- og businessnetværket

  ❟ I starten  
måtte jeg kæmpe  
en del for at få 
respekt, da det gik 
op for mig, at jeg 
ufrivilligt havde 
meldt ind i en 
’mandeklub’.”

Annelise Ladegourdie

GUDSTJENESTER


