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NAVNE
70 år
Fhv. rigspolitichef, cand.jur. Torsten Hesselbjerg, Hellerup, fylder 70 år den 18. januar.
Professor (Københavns Universitet), overlæge (Rigshospitalet), dr.med. Asger Dirksen,
Hellerup, fylder 70 år den 21.
januar.

60 år
Administrerende
direktør
(CCMA Consulting), forhenværende ejer af Vitral A/S, civilingeniør Jens Borelli-Kjær,
Charlottenlund, fylder 60 år
den 20. januar.

Arkitekt og multimediedesigner Anne Frejberg JuhlSchmidt, Hellerup, fylder 60
år den 21. januar.
Efter nysproglig studentereksamen 1979 fra Johannesskolen på Frederiksberg blev
Anne Frejberg Juhl-Schmidt
optaget på Kunstakademiets
Arkitektskole og blev i 1987
færdiguddannet fra Afdelingen for Industriel Design.
Hendes afgangsopgave om
overvågningsudstyr til hjertepatienter blev samme år udtaget til

udstillingen '10 unge designere' i
Dansk Design Center og i 1988 til
at deltage i udstillingerne 'Women in design' i Design Center
Stuttgart og Berlin.
Indtil 1990 var hun hos
Dansk Design Center, men så
gik turen til Scandinavian Mobility, hvor hun arbejdede
med design af hjælpemidler
til handicappede.
Undervejs blev hun fanget af
de nye multimediemuligheder
og blev uddannet som en af
landets første multimediedesignere på Kunstakademiets Arkitektskole i 1997. Allerede året
efter underviste hun selv de
kommende webdesignere her.
Det førte hende videre til
ansættelser i en række meget
teknisk orienterede ﬁrmaer:
Thrane & Thrane, Oticon og
DONG Energy, før hun i 2008
kom til Institut for Produktudvikling (IPU) på DTU, hvor hun
blev ansat hos IPU ScienceComm, et kommunikationsbureau med speciale i forskningsformidling.
Det gav hende inspiration
til at oprette eget ﬁrma, ScienceComm Design, som hun nu
har drevet i snart 10 år – en del
af tiden sideløbende med en
ansættelse på DTU Kemi. I ScienceComm Design arbejder
hun som webarkitekt og graﬁsk designer ud fra den grundopfattelse, at en illustration
kan sige mere end 1.000 ord.
Anne
Frejberg
JuhlSchmidt er den fødte æstetiker
med SoMe-skills og tænker i
branding af de virksomheder,
hun arbejder for – noget der
også er kommet den internati-

/ ORDRUP KIRKE
Fredag den 17. januar kl. 19.30
NYTÅRSKONCERT - TROMPET OG ORGEL
Solotrompetist Victor Koch Jensen og organist Aeji Choi
præsenterer et festligt og veloplagt program med bl.a.
J. N. Hummels virtuose Trompetkoncert.
Fri entré. Nachspiel i sognegården.
/ VANGEDE KIRKE
Søndag d. 19. januar 2020 kl. 15.00
KONCERT (gratis adgang)
Ernst von Dohnányi: Sextet
for violin, bratsch, cello, klarinet,
horn og klaver
Opførelsen af dette store, meget spændende værk er
muliggjort af en donation fra Wilhelm Hansen Fonden.
Nogle af landets mest talentfulde, unge,
fremadstormende musikere mødes med erfarne,
etablerede kræfter:
Kern Westerberg, violin
Nicholas Algot Swensen, bratsch
Jonathan Algot Swensen, cello
Johnny Teyssier, klarinet
Lasse Mauritzen, horn
Henrik Bo Hansen, klaver
Onsdag d. 22. januar kl. 14 - 16.
EFTERMIDDAGSMØDE SKRIV DIN
LIVSFORTÆLLING - HVORFOR OG HVORDAN?
Foredragsholder og forfatter Unna Hvid inspirer til at
dele sin historie. Kom og lyt med.
Kaffe og kage 20 kr.
Torsdag d. 23. januar kl. 17.15 - 19.00
GUD, DET ER TORSDAG!
Kort børnegudstjeneste med efterfølgende fællesspining
og leg.
Kasper Morville fortæller historie i kirken, der er sang
og musik og godt selskab.
Spisning koster 20 kr. for voksne og er gratis for børn.
Ingen tilmelding.
/ MESSIASKIRKEN
Onsdag den 22. januar kl. 17 - 19
TÆNKSOM TO-RETTERS FOR BØRN OG FORÆLDRE
Vi begynder i kirken ved lysgloben med spørgsmålet:
”Hvad er en god ven?” Efterfølgende spiser vi en toretters menu sammen i menighedshuset. Pris: 50 kr,for voksne. Tilmelding på tlf: 39 62 52 02 inden den
21.1 kl. 14
Fredag den 24. januar kl. 14.30 på Strandlund
SALMESANG OG FORTÆLLING
v/ Helene Reingaard Neumann.

onale NGO Zonta International til gode, når Anne som aktivt medlem har leveret frivilligt arbejde for at sikre lige rettigheder og muligheder for
kvinder verden over.
Anne er i dag sekretær i Zontaklubben København I, Danmarks største og ældste Zontaklub med mange spændende
aktiviteter og medlemmer.
Med snart 40.000 km har kajakroning i mere end 40 år været i stort fokus for Anne, der nu
også arbejder for Kano og Kajakbutikken i Søborg. Hun kan i
fritiden tit ses i kapkajakken på
Øresund eller Bagsværd Sø med
sin mand, Anders, med hvem
hun har to voksne børn, Frederik og Caroline.
Lektor, dr.med. Anne Cathrine Ørskov, Gentofte, fylder 60
år den 22. januar.

Mindeord

Fhv. MF, ernæringskonsulent
Kirsten Sparre Andersen,
Hellerup, er død, 99 år gammel. Vi har modtaget dette
mindeord fra Governor Dorte
Olesen, Zonta International
District 13:
Kirsten Sparre Andersen voksede op i Nordjylland, og efter
studentereksamen fra Aalborg
Katedralskole ﬂyttede hun til København, hvor hun blev uddannet som ernæringskonsulent på
Suhrs Husholdningsskole. Hun
giftede sig i 1943 med aktuar
Erik Sparre Andersen, der senere
blev dr. phil. og professor i matematik, og de var gift til hans død
60 år senere og ﬁk ﬁre børn.
Kirsten underviste i mange
år på Københavns Kommunes
Aftenskole, hvor hun specialiserede sig i at lære døve og fysisk handicappede, hvordan
man klarer sig i køkkenet.
I 1958 ﬂyttede familien til
Aarhus, og Kirsten fortsatte
med at undervise på Folkeligt
Oplysnings Forbund om ernæring og god madlavning. Hun
begyndte også at læse til cand.
oecon. ved Aarhus Universitet,
men studiet blev afbrudt, da
familien ﬂyttede tilbage til København i 1968.
Det så Kirsten som en chance
for at begynde på noget helt
nyt, nemlig at skrive om mad og
ernæring. Hun blev redaktør for
fagbladet Husholdningslærerinden fra 1968 til 1972, hvor familien for anden gang tilbragte
seks måneder i USA, denne
gang i Arizona, hvor ørkenen
og det sydvestamerikanske køkken blev udforsket.

Da Kirsten kom tilbage til
Gentofte, blev hun ernæringsvejleder på Det geriatriske
Center, Tranehaven, hvor hun
med sin store erfaring for netop madens betydning for ældre mennesker underviste i,
hvordan man kan lave meget
velsmagende mad, selvom
man er fysisk handicappet og
har svært ved at klare de tunge
gryder og pander.
Interessen for at arbejde
med mennesker med handicap førte også til et ﬁre årigt
undervisningsjob på Pensionist Højskolen på Peder Lykke
Centret på Amager.
Kirsten havde altid været
interesseret i politik, som det
muliges kunst. I begyndelsen
af 1970'erne blev interessen
større, og hun blev opstillet til
folketingsvalget i 1973 som
kandidat for Venstre, hvor hun
blev valgt og genvalgt i 1975.
Venstre blev regeringspartiet,
og Kirsten ﬁk mange spændende opgaver, inklusiv tre
gange deltagelse i FN’s Generalforsamling i New York.
Kirsten var også et meget aktivt medlem af den internationale NGO Zonta, som arbejder
for lige rettigheder og muligheder for kvinder verden over.
Hendes mor Astrid Kirketerp-Møller havde i 1937 været
med til at stifte Aalborg Zonta,
og Kirsten selv blev medlem i
Zonta København I, hvor hun
bl.a. huskes for at have skaffet
et nyt og meget aktivt medlem, kemikeren Maria Jose
Landeira Østergaard, der senere blev den første danske Internationale Præsident for Zonta.
Det var en glæde for hende, at
hendes datterdatter Helle for
nogle år siden også blev medlem af Zonta København I.
Fra 1982-1992 var Kirsten
ernærings- og madskribent
for Jyllands-Posten. Det er et
stort område, og hun nød at
arbejde med de problemer,
som hun skrev om i sine
ugentlige indlæg. Hun lagde
stor vægt på, at det skulle være
morsomt at lave velsmagende
og varieret mad, og at det ikke
behøver at være vanskeligt eller dyrt. Hun var også i mange
år medlem af Madpublicisterne, som holder fanen højt for
gastronomien i Danmark.
Efter at hun holdt op på Jyllandsposten i 1992, fortsatte Kirsten med at skrive om mad, og
hun udgav kogebogen ’Køkkenklassikere – god mad til alle tider’
på 90-års fødselsdagen i maj
2010. Det er ikke kun en kogebog, men også et stykke kulturhistorie om mad og sundhed,
hvor børn, svigerbørn og børnebørn er indraget i teksten, når deres livretter er på menuen. Hun
fulgte til det sidste aktivt med i
sine børns, børnebørns og oldebørns liv og selvom kræfterne i
de senere år blev mindre, var hun
åndsfrisk og fuld af gåpåmod lige til det sidste.
Æret være hendes minde.

/HELLERUPLUND KIRKE
Søndag den 26. januar kl. 16
NYTÅRSKONCERT
MED DEN KENDTE TROMPETIST PER NIELSEN,
Alexandru Radu, violin, Carl Ulrik Munk-Andersen,
keyboard.
Bernstorffsvej 73, Hellerup
Billetter på www.ticketmaster.dk eller tlf. 70156565
eller ved indgangen.
Billetter: 195 kr. + gebyr.

Ghita blev fejret
ved støtteshow på
Bellevue Teatret
Skovshoved Rotary Klub rejste i weekenden 550.000 kroner til Chimalaya
Charity, et danskledet projekt for bedre sundhed for spædbørn og deres mødre i Nepal
INDSAMLING Ghita Nørbys 85års fødselsdag faldt sammen
med søndagens velgørenhedsarrangement på Bellevue Teatret, hvor Skovshoved Rotary
Klub samlede ind til Chimalaya Charity. Så Tommy Kenter
og de 700 gæster sang naturligvis fødselsdagssang og
overrakte en kæmpe Ghita-

lagkage fra Bager Michael
Hjort i Gentoftegade.
Forinden havde Ghita Nørby veloplagt læst op af H.C.
Andersen og Æsops fabler.
Fødselsdagsfejringen var
kulminationen på det store
Chimalaya Charity show, som
Skovshoved Rotary Klub satte
på benene for at indsamle

FRILUFTSLIV Dansk Vandrelaug med turleder Henning
Grandjean i spidsen inviterer
alle på en 13 km lang vandre-

tur her i lokalområdet onsdag
den 22. januar.
Turen går fra Gentofte Station, gennem Bernstorffspar-

Inge Grenaa Nielsen

Træffes døgnet rundt
Aftaler træffes gerne
i deres eget hjem

† 31. december 2019

er stille sovet ind
Børn, Svigerbørn, Børnebørn og Oldebørn
Bisættelsen har fundet sted

Steen With

Kenneth Sørup

Ring venligst for aftale

ken og Hundesømosen mod
Ordrup Mose og videre til Dyrehaven. Her går deltagerne
gennem Ulvedalene til Eremitageslottet og derfra via Dyrehavsbakken til Klampenborg
Station, hvor turen slutter ca.
kl. 14.
Der bliver pauser undervejs

GUDSTJENESTER
Søndag 19. januar

Personlig og professionel rådgivning - Stilfuldt og økonomisk

V Gentofte Kirke: Kl. 10.30:
Dorte Østergaard Christensen.

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

V Hellerup Kirke: Kl. 10: Peter
Birch.

Tlf. 39 90 90 81

til at nyde medbragt mad og
drikke. Er du interesseret, så
mød op ved Gentofte Station
onsdag den 22. januar kl.
10.30.
Hvis du ikke er medlem af
Dansk Vandrelaug, koster det
30 kr. at deltage.
jbl

V Dyssegårdskirken: Kl. 10.30:
Thue Petersen.

Anett Møller Taasinge

Ordrup - Skovshoved - Taarbæk - Hellerup

Gentofte Begravelsesforretning af 1920

Chimalaya Charity og deres arbejde for spædbørn og deres
mødre i Nepal. Det er en fantastisk glæde med så stor opbakning fra kunstnere, sponsorer og gæster," siger Henrik
Brandt, præsident for Skovshoved Rotary Klub, i en pressemeddelelse.
jbl

Kom med DVL ud at vandre

Grundlagt 1933 - 3. generation

* 30. juli 1922

penge. En lang række store
kunstnere stillede op med
sang, dans og sketches, herunder smagsprøver fra Bellevue
Teatrets kommende forestilling 'Den evige Ild'.
"Vi når over en halv million
kroner fra showet på Bellevue
og tilskud fra Rotarys støttefond til det videre arbejde i

Vintertur fra Gentofte
til Klampenborg

DøDe

Tlf. 39 90 90 80

V Helleruplund Kirke: Kl.
10.30: Betina Vejegård.

39 65 07 07
Vi svarer hele døgnet og
kører gerne ud til dig.

Livet er
noget særligt

Det bør det sidste farvel også være

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

Gamle mønter

købes

Lundin
Vester Voldgade 21

V Jægersborg Kirke: Kl. 10:
Kenneth Siedentopf Knigge.
V Messiaskirken: Kl. 10.30:
Mette Born Djurhuus.
V Ordrup Kirke: Kl. 10.30: Jens
Bærentzen. Kl. 14: Lars Sølling.
V Sankt Lukas Stiftelsen: Kl.
10.30: Vibeke Hemmert.
V Skovshoved Kirke: Kl. 10:
Lotte Nielsen.
V Vangede Kirke: Kl. 10: Kasper Morville.

villabyerne.dk

33 13 21 11

Kirketovet 19,
2820 Gentofte

/ HELLERUP KIRKE
onsdag den 22. januar kl. 18.00
MELLEM HIMMEL OG BORD
Aftengudstjeneste og middag.
Tilmelding til spisning til kirkekontoret senest tirsdag
den 21. januar kl. 13.00, pris pr. person kr. 50,00.

Ghita Nørby blev søndag fejret på Bellevue Teatret med fødselsdagssang og lagkage, da hun fyldte 85 år. Sammen med en række andre kunstnere stillede hun op til et velgørende arrangement. Foto: Ole Nygaard

(Overfor Gentofte kirke)

Giv en mindeværdig afsked
Lad os hjælpe med det praktiske i en svær tid
Priseksempler:
Begravelse kr. 11.990,Bisættelse kr. 13.990,-

Tlf. 39 65 75 40
Ordrup

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

Tlf. 39 63 42 77
begravelsedanmark.dk

Lissen
Billesøe

Begravelse Danmark er ejet af to humanitære
foreninger, som arbejder for en værdig afsked med livet.

Vi dækker hele Villabyernes område

villabyerne.dk
Godafsked
Rådhusvej 8, 2920 Charlottenlund
Tlf. 8161 1166
www.godafsked.dk

Frank
Rasmussen

Godafsked
Sig ordentligt farvel

Allan
Lundberg

Få personlig og kvalificeret
rådgivning hele døgnet.
www.elholmbegravelse.dk
Uddannede og certificerede bededamer

LONE ANDERSEN
CHRISTINA GAUGUIN
Grønnevej 83, 2830 Virum
Callisensvej 5, 2900 Hellerup

