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”Skovseren”    Redaktion og annoncer. Tlf. 26 32 29 39
 Strandvejen 242, 2920 Charlottenlund. pwn@sif.dk
 Peter Nielsen (ansvarshavende) Tryk: Jungersen Grafisk ApS

Skovshoved Bys Grundejer- 
og Bevaringsforening af 1938

www.skovshovedby.dk

Formand: Kaj Sidenius
 39 63 15 74

Kasserer: Peter Nielsen
 39 63 62 52

Kontingent for året 2015

Byens borgere 200,00 kr.
Byens pensionister 100,00 kr.
Udenbys medlemmer 200,00 kr.

Konto nr. 7780     0002135143

Sangforeningen Øresund 
af 1882

Formand: Jørgen Jensen
 39 64 02 04

Kasserer: Ove Stilhoff Larsen
 39 64 30 72

Har du husket at betale dit kontingent?
Hvis ikke, gør det straks!

Kontingent for året 2015
Aktive sangere 500,00 kr.
Passive medlemmer 150,00 kr.

Konto nr. 1551     726 8882
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Side 18 

JULETRÆET TÆNDES I SKOVSHOVED 

Søndag d. 29. november kl. 16:00

Skovshoved By´s Grundejer- og Bevarings forening arrangerer igen i år, 
 juletræf for store og for små i Skovshoved 

Kom og hør sangforeningen synge julen ind, 
 tag familie, naboer og venner med 

til gløgg og æbleskiver på torvet 

Vi takker vores sponsorer for hjælpen til  
 jule arrangement 

Pizzeria Costa Smeralda 
Dyrlæge, Claus Sloth 

SIF Gruppen 

God jul 
Skovshoved By´s Grundejer og Bevaringsforening 
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Markfesten
Igen i år var Markfesten en kæmpe succes, både for børnene om eftermidda-
gen og de barnlige sjæle om aften.

I år var der for at gardere sig mod vejrguderne stillet et telt op til børnene, hvor 
ansigtsmaler og klovn, kunne arbejde i tørvejr.
Heldigvis undgik vi regn, men da klovnen sang i ”Opus 220V” blev klovnens 
optræden flyttet ind i det store telt, hvor der hurtigt blev stillet bænkerækker 
op, så alt lykkedes og de søde ponyer og ansigtsmaleren fik et velfortjent hvil, 
imedens klovnen underholdt.

Til aftenens arrangement var vi igen gået tilbage til et telt med en mast, dels da 
vi sidste år var for få til at fylde det store telt ud, men også fordi myndigheds 
krav om fri plads i det store telt bevirker, at vi kan være næsten lige så mange i 
det mindre telt, og teltet i år havde lige den rigtige størrelse til de fremmødte.

Årets gæstetaler var menigrådsformand Henrik Holmblad, der i anledning af 
Skovshoved Kirkes 100 års fødselsdag holdt en festlig tale, dels omkring kir-
ken og de aktiviteter der bliver omkring fødselsdagen, men også oplevelserne 
ved at bo næsten i Skovshoved samt hans øvrige virke, hvor navnlig hans 
sejre ved højesteret greb tilhørerne..

Maden for dem der ikke selv har de kulinariske evner, blev leveret af ”Meje-
riet” der havde lavet et virkeligt flot grill arrangement, som må give genvalg til 
næste år.

Underholdningen var igen i år fantastisk og hele forsamlingen blev revet med 
af fællessang med Kirkesanger Hans som forsanger til ”Du danske sang” og 
hele solist koret til ”Skovservalsen”.  De fremragende solister der optrådte var 
Anne- Sofie med sangen All jazz, Grethe med en golfvise, Gitte med sangen 
om Husaren og Ivan med to Skovshoved sange, det hele akkompagneret af 
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Præsentation 
 

 

 

 

 

HUS&HAVEavisen
Nr. 1  9. år

www.hu

HUS&HAVEavisen
Nr. 1  9. år

www.hu

Markfestens sponsorer:

Advokat 
Tove Nielsen

Tandlæge Line Gregersen

Kim Preutung og igen i år, blev det hele muntert bundet sammen af en sprud-
lende Emil Mencke som stævneleder..

Skovsertrioen var, selv om de jo nu er nogle bedagede drenge, i topform og 
sørgede for at alle fik rørt benene til de glade og gamle kendte toner 

Igen i år skal der lyde en hjertelig tak, til de ildsjæle fra de fire foreninger der 
trækker det store læs med at få tilrettelagt og afviklet arrangementet
En særlig stor tak skal lyde til vore sponsorer der år efter år bakker op, så vi 
kan samle Skovshoveds venner til denne årlige begivenhed, der til vor store 
glæde i år også havde fået støtte fra Gentoft Kommunes Kulturpulje.

Vi ser frem til at den aktive festkomite, igen til næste år vil lægge kræfter i ar-
rangementet, så vi igen den 27. august 2016, kan mødes til denne traditions-
rige begivenhed.

Der vil dog til næste år, blive lidt ændring i programmet, idet arbejdsgruppen 
har besluttet at børnearrangementet bliver overflyttet til den børnedag der 
bliver afholdt i juni, således at den aktive forældregruppe der står bag denne, 
får mulighed for at sættet, et endnu bedre program på benene for de dejlige 
unger.

Gentofte Kommune 
Kulturpulje
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”Runa” hjem til Skovshoved.
Museumsbåden ”Runa” vender efter 20 års udstationering til Museet for 
Lystsejlads i Svendborg, hjem til Skovshoved, hvor den blev bygget i 1910 på 
bådeværftet ”Neptun”. 
Det smukke skib, der er Danmarks ældste dansk byggede lystfartøj, vil med 
sikkerhed blive en pryd for havnen hvor den vil skille sig ud imellem alle de 
moderne lystbåde.

Den årvågne læser af Skovseren kan sikkert huske, at der for et par år siden 
var en række artikler om ”Neptun” det gamle bådeværft i Skovshoved.
Af uransagelige årsager kom de sidste afsnit ikke i Skovseren, men som op-
følgning på at Runa kommer hjem til Skovshoved, vil der i kommende numre 
blive rettet op på dette, og der vil blive fulgt op med historien om Nordbjærg’s 
bådeværft, der efterfulgte bådeværftet ”Neptun”

”Runa” hjem til Skovshoved. 

Museumsbåden ”Runa” vender efter 20 års udstationering til Museet for Lystsejlads 
i Svendborg, hjem til Skovshoved, hvor den blev bygget i 1910 på bådeværftet 
”Neptun”.  
Det smukke skib, der er Danmarks ældste dansk byggede lystfartøj, vil med 
sikkerhed blive en pryd for havnen hvor den vil skille sig ud imellem alle de 
moderne lystbåde. 

Den årvågne læser af Skovseren kan sikkert huske, at der for et par år siden var en 
række artikler om ”Neptun” det gamle bådeværft i Skovshoved. 
Af uransagelige årsager kom de sidste afsnit ikke i Skovseren, men som opfølgning 
på at Runa kommer hjem til Skovshoved, vil der i kommende numre blive rettet op 
på dette, og der vil blive fulgt op med historien om Nordbjærg’s bådeværft, der 
efterfulgte bådeværftet ”Neptun” 

Sangforeningens ”Sø-tur” 

Den årlige skovtur der i år var ændret til en ”sø-tur”, måtte desværre aflyses på 
grund af manglende samarbejde med vejrguderne. 
Vejret var simpelthen for dårligt at til turen kunne afholdes, ikke engang hvis man 
ikke forlod havnen, gav det mening at afholde sø-turen. 
Ole Dan og Jan forsøger, efter forlydende igen næste år at gennemføre 
arrangementet, med håbet om et bedre vejr, 
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Nye sangere. 

Sangforeningens ”Sø-tur”
Den årlige skovtur der i år var ændret til en ”sø-tur”, måtte desværre aflyses på 
grund af manglende samarbejde med vejrguderne.

Vejret var simpelthen for dårligt at til turen kunne afholdes, ikke engang hvis 
man ikke forlod havnen, gav det mening at afholde sø-turen.

Ole Dan og Jan forsøger, efter forlydende igen næste år at gennemføre arran-
gementet, med håbet om et bedre vejr,
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WWW.BOLIGHANDEL.NU
INDEHAVER - EJENDOMSMÆGLER MDE

ORDRUPVEJ 94, 2920 CHARLOTTENLUND

INFO@BOLIGHANDEL.NU
TELEFON + 45 29 37 81 81

SUSANNE SKOUENBORG

RING 
29 37 81 81

OG BESTIL ET 

GRATIS SALGSTJEK

www.printlight.dk
Grafiske totalløsninger

43 64 10 00
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Aktivitetskalender 2016
Grundejer og Bevaringsforeningen

28.4. Generalforsamling kl. 19.00 Skovshoved Sejlklub
 April/Maj  Hold byen ren kl. 10.00 v/Fiskerpigen
24.5. Åbning af Boulebanen kl. 17.00 På marken ved banen
5.6. Loppemarked kl. 10.00 På marken
23.6. Sankt Hans kl. 19.00 Skovshoved Havn
25.6. Børnedagen kl. 12.00 v/Legepladsen
30.8. Markfesten kl. 14.00 På marken
27.11. Juletræ kl. 16.00 Hjørnet ved Teglgårdsvej

Koncert i Holmegårdsparken mandag den 14. december 2015 kl. 14.00
Sangforeningen Øresund af 1882 vil igen i år skabe julestemning for beboere
og pårørende i Holmegårdsparkens smukke kirkesal.
Koret vil fremføre en vifte af traditionelle julesange og endvidere i fællessang 
med tilhørerne synge:
Dejlig er Jorden, Glade Jul, Julen har bragt velsignet bud, Vær velkommen 
Herrens år og traditionen tro afslutte med Skovservalsen.

Stiftelsesfesten lørdag den 30. januar 2016 kl.18.00
Reserver allerede nu dagen til den store 134 års fødselsdag og få en hyggelig 
aften med god mad og drikke, underholdning og dans til ”Skovser trioen”.
Alle er velkomne som blot har en anelse tilknytning til Skovshoved eller Skov-
serkoret.

Stiftelsesfesten afholdes traditionen tro i Skovshoved Idrætsforening
Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.

Udførlig præsentation af programmet i næste nummer af Skovseren.

Sangforeningen Øresunds Julefrokost fredag d. 11.12.2015 – kl. 14.00.
Sangforeningen Øresund afholder julefrokost i ” Sandslottet ” på Skovshoved 
Havn med deltagelse af de aktive sangere, hjælpere med fl.

Skovshoved Sejlklub stiller igen i år Sandslottet til rådighed for sangforenin-
gens arrangement og det lokale islæt udbygges med servering af en luksus 
juleplatte fra Holmegårdsparkens Cafe til en kuvertpris a kr. 100,00. Drikkeva-
rer til hyggelige ” hulepriser ”.

Bindende tilmelding til Ole Dan – senest d. 1.12.2015.
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“Sangforeningen Øresund af 1882”

GENERALFORSAMLING
Tirsdag 24. november 2015 Kl.   19:30

I SKOVSHOVED IDRÆTSFORENING (SIF)
Krøyersvej 5 A, Klampenborg (Lokalet 1. sal)

Dagsordenen er ifølge foreningens vedtægter, som følger:

Punkt 1: Valg af Dirigent

Punkt 2: Forhandlingsprotokollen

Punkt 3: Formandens beretning

Punkt 4: Årsregnskabet

Punkt 5: Indkomne forslag

 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 150 kr. for støttemedlemmer
 og 500 kr. for sangere.

Punkt 6: Valg af bestyrelse

 Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg;

 Kasserer: Ove Stilhoff Larsen (modtager genvalg)
 Protokolfører: Ole Dan Jensen (modtager genvalg)
 Medlem: Randi Janssen (modtager genvalg)
 Revisor: Ole Dan Jensen (modtager genvalg) 
 
Punkt 7: Jubilarer & Kammeratskabspokalen
Bestyrelsen har ikke kendskab til, at noget medlem i år skulle være 
jubilar. Hvis du imidlertid mener at være jubilar i år, bedes du henvende 
dig til bestyrelsen

Punkt 8: Eventuelt

Mød talrigt frem og få en hyggelig aften med ris, ros og ønsker til bestyrelsen, 
og vær på den måde med til at præge foreningens fremtid.
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Skovshoved Kirke 100 år

I år er det 100 år siden Skovshoved endelig fik sin kirke.
Gentofte Kirke hvor den første blev opført i middelalderen var Skovsernes 
kirke og hver søndag og ved andre kirkelige handlinger gik Skovserne den 
lange vej af Gammel Kirkesti over markerne til Gentofte Kirke.
Da Ordrup Kirke blev bygget i 1876, ville det være naturligt at Skovserne 
begyndte at bruge denne, den lå jo meget nærmere Skovshoved, men nej, 
Gentofte Kirke var Skovsernes kirke, til man fik sin egen kirke.

I 1915 stod så den nye kirke færdig klar til indvielse. Kirken havde ved indvi-
elsen et noget andet spir, da der ikke var råd til kobberspiret i første omgang, 
men dette er der jo senere blevet rådet bod på.

Kirken er tegnet af Alfred Brandt og orienteret modsat af de fleste kirker med 
alteret mod vest, hvilket efter sigende skyldtes det begrænsede areal der var 
at bygge på, men at de gamle Skovserne er et specielt folkefærd, kan også 
have haft indflydelse på kirkens grundplan.

Siden indvielsen har kirken gennemgået flere markante forandringer. Ikke kun i 
det ydre, med nyt kobberspir til erstatning for den første meget specielle tårn-
kuppel, men også kirkerummet har gennemgået markante ændringer.

I tresseren var det arkitekt Erik Møllers tegnestue der stod for ændringerne 
hvor orglet blev udskiftet og de gamle blyindfattede ruder blev erstattet med 
nye af Knud Lollesgaard.

Senere fik kirkerummet en ny opfriskning med klinkegulv og endnu engang 
nye lamper. Denne gang ved Wilhelm Wohlerts tegnestue, v/Viggo Kanneworf 
der også har stået for tilbygningen mod nord, indeholdende kontorer og de to 
runde kapeller.

I forbindelse med de opdateringer af kirkerummet der har fundet sted, har 
der også været spændende projekter der ikke er blevet til noget, herunder en 
udskiftning af altertavlen, til en fresco af Knud Lollesgaard, med livets træ, 
der svingede sig op i koret, samt bytning af prædikestolen og døbefonden, så 
præsten også kunne ses, når menighedssalen er inddraget i kirkerummet.

Det kan nu 100 år efter indvielsen, roligt konstateres, at det var en fornuftig 
beslutning af Skovshoved fik sin kirke, for den har i de 100 år der er gået 
befæstet sin berettigelse, ikke alene som Skovsernes kirke, men også som det 
bedre borgerskab i hele Nordsjællands kirke.
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Jubilæet blev fejret med en storslået festuge der startede med en fremragende 
koncert tirsdag, hvor to tenorer Gert Henning Jensen og Bo Kristian Jensen 
og sopranen Vibeke Kristensen underholdt med et flot og varieret program der 
spændte fra klassiske værker til mere moderne værker, ledsaget af vor orga-
nist Tove Lindgreen såvel på orgel som på flygel.

Fredag aften var det så Skovserkoret og Skovsertrioens tur til med en festlig 
blandet koncert at give deres bidrag til jubilæet.

Søndag blev afholdt den store jubilæums højmesse, med deltagelse af biskop-
pen, provsten og flere af provstiets præster, lige som flere af kirkens tidligere 
præster overværede højmessen.
Efter højmessen var der sammenkomst i menighedssalen, hvor der var taler af 
menighedsrådsformanden Henrik Holmblad, borgmester Hans Toft, provst Pe-
ter Birch, pastor emeritus Johannes H Christensen og Lasse Nielsen, som alle 
berørte spredte træk af såvel kirkens som menighedsrådets brogede historie.
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Jubilæumskoncert i Skovshoved Kirke fredag d. 23.10.2015.

Sangforeningen Øresund og Skovsertrioen afholdt en særdeles velbesøgt kon-
cert i Skovshoved kirke i anledning af kirkens 100 års jubilæum. Programmet 
vekslede mellem 4 stemmig korsang og iørefaldende svingende jazz musik.

Skovsertrioen havde fået Steffen Aspöck med som solist, på det sjældent 
hørte flygelhorn, der er kendetegnet ved en meget smuk rund klang. Den fine 
akustik i kirkerummet fremhævede på fornemste vis instrumentets egenskaber 
og Steffens beherskelse heraf i bl.a ” Body and Soul ”.

Vi håber, at publikum blev klar over, at to af de fremførte værker, der har fået 
landsdækkende udbredelse, er af lokal oprindelse.

Musikken til H.C. Andersens lyriske digt ( 1850 ),” I Danmark er jeg født ”, blev 
skrevet af den daværende organist ( 1916 – 49 ) ved Skovshoved Kirke, Paul 
Schierbeck . Sangen blev d. 20. maj 2015 af P2 – musikpanel og lyttere valgt 
til Danmarks bedste sang.

” Den lille Ole med paraplyen” er også blevet til i lokalområdet og blev kom-
poneret af Øresunds første dirigent, skolebestyrer Ole Jacobsen fra Ordrup og 
teksten skrevet af hans fætter Peter Lemche.  Sangen blev skabt på få minut-
ter for 133 år siden, som et godmodigt drilleri over for Ole Jacobsen, der gik 
med paraply selv på de tørreste julidage. De to fætre drømte nok ikke om, at 
deres lille sang siden skulle blive kendt og sunget af hvert et barn i kongeriget 
og fremført i kirken af Sangforeningen Øresund ved 100 års jubilæet.

Aftenen blev med fynd og klem afsluttet med fællessangen ” Skovservalsen ”.

Efter koncerten bød menighedsrådet på forfriskninger i sideskibet, hvor snak-
ken gik livligt imellem generationerne i vores lille hyggelige samfund, hvor 
mange af publikummerne var både døbt, konfirmeret og viet i Skovshoved 
Kirke.

 

 

 

 

  Skovserpige og –dreng.  
Aluminia ‐ design Jensenius 1946 

 

 

 

Adagio 
Kunst, klassisk og antikt 

Lene Hansen 
Ordrupvej 52 

2920 Charlottenlund 
Tlf. 39 64 65 65 

Åbent alle ugens hverdage på nær mandag fra kl. 11 

Skovserpige og -dreng
Aluminia - design Jensenius 1946 Adagio

Kunst, klassisk og antikt

Lene Hansen
Ordrupvej 52, 2920 Charlottenlund

Tlf. 39 64 65 65
Åbent alle hverdage på nær mandag fra kl. 11
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Restaurant Sejlklubberne  
på Skovshoved Havn 

Åbningstider 
Cafe      10.00-22.00 
Frokost 12.00-15.30 
Middag  18.00-21.30 

Sommergrill

Mad til din fest her eller hjemme 

Booking
www.restaurantsejlklubberne.dk 

eller tel. 3964 3046 

Vi glæder os til at byde alle skovsere velkommen! 

Restaurant Sejlklubberne på Havnen
SØNDAGSBUFFET 

Hver søndag kl. 12.00 - 15.00
kr. 225 - børn under 10 år halv pris

ONSDAGSJAZZ
2/12 ◊ 27/1 ◊ 24/2 ◊ 30/3 kl. 18.00

Swingende jazz med Leif Juul Jørgensens trio
Dans og 2/3 retters menu - kr. 255/325

MAD TIL FEST ELLER JULE- OG NYTÅRSAFTEN
Se vores hjemmeside eller ring for tilbud

VINTER ÅBNINGSTIDER
 Tirsdag-lørdag 10.00-21.00
 Frokost 12.00-15.00
 Middag 17.30-20.30
 Søndag aften
 og mandag Lukket

BOOKING 
www.restaurantsejlklubberne.dk - Tel. 3964 3046

Vi glæder os til at byde alle skovsere velkommen!

SKOVSHOVED VINIMPORT

TYSKE KVALITETSVINE

SE UDVALGET PÅ 

WWW.SKOVSHOVEDVIN.DK

LÆSERE AF SKOVSEREN FÅR 10 % 
RABAT
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Nye sangere.

Som det fremgår af dette nummer af Skovseren, er der stor aktivitet i sangfor-
eningen, men vi vil godt være endnu flere.

Ud over vore hyggelige prøveaftner, har vi de større arrangementer med den 
årlige forårskirkekoncert i kirken, Sankt Hans på Skovshoved Havn, større eller 
mindre koncerter på kommunens plejehjem og institutioner, lige som koret og 
flere solister medvirker ved Markfesten og de festlige Skovseraftner.

Kunne du tænke dig at deltage som aktiv sanger i koret, så er du velkommen. 
Vi starter forårssæsonens prøveaftener mandag den 4. januar 2016 kl. 19:30 i 
Skovshoved Kirke (sidesalen). Vi mangler sangere til alle stemmer, og du behø-
ver ikke at være øvet. Vores dygtige dirigent skal nok lære dig at synge, så 
mød blot op en mandag til en prøveaften.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Mindeord om Henrik Nielsen.

Et af sangforeningens trofaste medlemmer tabte i en alder af 75 år kampen 
mod kræften fredag den 11. september på Skt. Lukas Hospice efter 7 dages 
ophold. Henrik og hans hustru Birgit Harder mødte trofast op til de årlige gene-
ralforsamlinger og fester og der var altid en omgang til de fremmødte, som tak 
for aktiviteterne i  Sangforeningen Øresund.

Henrik var en afholdt tjener på Cafe´Øresund fra 1983 – 86 indtil han sammen 
med Casper Klint overtog cafe Wilang på Ordrup Torv. Altid i godt humør og 
hjælpsom. Efter salget af Wilang flyttede Henrik og Birgit til en lejlighed i Bor-
gerhjemmet. Her var Henrik en stor støtte for beboerne og deltog aktivt i alle 
arrangementer og vedligehold af have og inventar. Henrik var et friluftsmen-
neske, der elskede sine cykelture ned til havn og sund. Henriks ønske var at 
asken blev spredt på Øresund, hvilket skete på en solrig dag sidst i september 
fra cockpittet på ” Lady Hamilton ”.

Vore tanker går til Birgit og familien.

Pfv

Jan Hamilton Clausen
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Generatorvej 12
2860 Søborg
Telefon 39 750 750

sif@sif.dk
www.sif.dk

• El-installationer
• Personsikring
• Bygningssikring
• AV-løsninger
• Intelligente Installationer
• Komfort & Energistyring
• IP Netværk og telefoni
• Vedvarende energi
• Energirådgivning
• Kontraktservice
• Ejendomsservice
• Fag- og teknikentrepriser
• Trafi ksignaler

SIF Gruppen er sponsor af en Match 28
i Skovshoved Sejlklub
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Ordrupvej 60 - 2920 Charlottenlund
Telefon 39 63 09 88

Peter Ortmann Nielsen priv. ... 39 63 13 79
Biltelefon ................................. 21 63 13 79
Telefax  ................................... 39 96 13 77

Skovshoved 
Vinimport

Tyske kvalitetsvine

www.skovshovedvin.dk
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Havnen.

Jeg har lovet at forsøge at opdatere den fortsatte beretning om fremdriften i 
anlægsarbejdet i Skovshoved Havn - status ultimo oktober.
 
Det første billede som melder sig på nethinden er  “STEN”.   Der ligger bjerge 
med sten lidt overalt.  Pænt opdelt i forskellige størrelser - som flyttes rundt 
ser det ud til - vekslende med bjerge af sand (flyvesand som når hele Skovs-
hoved i østenvind).
En stor del af stenene er placeret foran klubrestauranten, hvor man ikke har 
kunnet se Øresund hele sommeren.  ÆV.  Forhåbentlig er det ikke af den årsag 
vores meget populære og dygtige hovmester Thomas har valgt at sige op efter 
19 år i restauranten.
 
I den sydlige del af havnen skulle området til vinteropbevaring vist have været 
færdigt den 1. oktober nu hvor mange både skal på land  -  men det ser ud 
som om der stadig er en sø og forskellige bjerge, som der skal arbejdes med, 
før arealet kan anvendes.
 
Nu hvor det er mørkt om aftenen, kan det observeres at DONG sparer på 
strømmen, da det fx på benzinmolen kun er 2 af 8 gadelamper som lyser  -  og 
på den nordlige del af havnen er det 100% som ikke bliver tændt.  Så  -  watch 
out  -  hvis I går aftentur på havnen.
 
I den positive afdeling er der påbegyndt byggeri af offentlige toiletter i den 
sydlige del af havnen - for enden af den nu (virker det som) lukkede Kano- og 
Kajakbutik.
 
På den ny flagmole nyder mange at opholde sig i solskinnet    -   flot træar-
bejde, som indbyder til at slå sig ned.
 
Hvornår bliver havnen færdig, bliver der spurgt?  Ja, der går ubekræftede 
forlydender om at der vil blive officiel åbning af hele havnen med prominent 
besøg til foråret  -  så mon ikke der bliver sat turbo på resten af arbejdet det 
næste halve år.
 
Og så krydser vi fingre for at det ikke bliver stormvejr før resten af den nye 
beton-mur er blevet sat op.  Der har i Villabyerne været diskussion om udseen-
det  -  og udseendet kan man sagtens have en holdning til  -  men ingen tvivl 
om at muren bliver en effektiv og vigtig bølgebryder.
 
AKB/
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Pizzeria Costa Smeralda® · Strandvejen 323 · 2920 Charlottenlund
Tlf. 39 64 32 02 eller tlf. 39 64 32 04

  

  

Periode: 1/10 - 1/3

Mandag - Lørdag:  
11.00 - 21.00

Søndag: 12.00 - 21.00

Periode: 1/3 - 30/9

Mandag - Lørdag:  
11.00 - 22.00

Søndag: 12.00 - 22.00

FaCebook: mobilSide:

beSTil På TlF. 39 64 32 02

eller 39 64 32 04

se mere på  
costasmeralda.dk

1989 - 2014

25 års jubilæum

åbningSTider

Annonce_Skovseren.indd   1 05/02/14   19.51
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En bank
i øjenhøjde...
Hvad skal der til, for at du vil overveje at skifte bank?
I Skjern Bank får du rådgivning, der er til at forstå.  Hos os er den personlige kontakt 
vigtig, og du får altid et hurtigt svar på dine henvendelser. Vi lægger vægt på nærvær, 
og derfor vil vi gerne mødes med dig, så vi kan fortælle om dine fordele ved at blive 
kunde i Skjern Bank. 

Kontakt en rådgiver i Skjern Bank, hvis du kunne tænke dig en bank i øjenhøjde.

Strandvejen 143 . 2900 Hellerup . Tlf. 9682 1450 . hellerup@skjernbank.dk . skjernbank.dk

“Skovserens og Byens” bank
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