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NR. 2. April 2017 – 39. Årgang 

Christinna Pedersen og Joacim Fischer der ligger  
nr. 4 på verdensranglisten. 

Skovshoved spiller Guldkamp! Se under første del af Skovshoved og 
sporten på side 14. 
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Christinna Pedersen og Joacim Fischer der ligger 
nr. 4 på verdensranglisten.

Skovshoved spiller Guldkamp! Se under første del af Skovshoved 
og sporten på side 14.
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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 2017

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 2017
Aktive sangere 500,00 kr.
Passive medlemmer 150,00 kr.

Konto nr. 1551     726 8882
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Skovshoved By’s Grundejer- &  
Bevaringsforening af 1938

Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
torsdag den 27. april, kl. 19.00

I Skovshoved Sejlklub
Dagsorden

Punkt 1:  Valg af dirigent
Punkt 2: Formandens beretning
Punkt 3: Regnskab
Punkt 4: Fastsættelse af kontingent
Punkt 5: Valg af formand, på valg hvert år
Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
 2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år
 2 Bestyrelsessuppleanter vælges for 2 år.
 1 Revisor afgår efter tur, vælges for 2 år
 Revisorsuppleant, ikke på valg

 De opstillede kandidater bliver præsenteret på de næste sider.

Punkt 7: Indkomne forslag fra stemmeberettigede medlemmer
 herunder forslag fra bestyrelsen

Punkt 8: Eventuelt
 Herunder orientering og debat om udviklingen i og omkring Skovs-

hoved by og havn.

Alle byens borgere er velkommen til at overvære generalforsamlingen, og del-
tage i debatten under punkt 8.
Opmærksomheden henledes på, at det dog kun er medlemmer der er stem-
meberettigede



Side 4

Præsentation af kandidater.
Kandidater til bestyrelsen i Skovshoved Bys Grundejer- og Bevaringsforening.

På årets generalforsamling har vi mulighed for, at få en bestyrelse bestående 
af nye medlemmer der kommer med friske øjne og ser på byen.
De får sammen med ældre prøvede kræfter, mulighed for at udvikle byen til 
glæde for alle byens borgere.

Med den sammensætning af bestyrelsen, der lægges op til at generalforsam-
lingen vedtager, får vi i byen mulighed for at få en bestyrelse der kan arbejde 
ud fra Søren Kierkegaards tanker, ”livet forstås baglæns, men det leves for-
læns”.

Som noget helt nyt, giver Skovseren en Præsentation af kandidaterne der stil-
ler op til valget som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bent Fauerskou Strandvejen 297B, (nuværende suppleant) Stiller op til valg 
som bestyrelsesmedlem

Bent blev sidste år valgt som suppleant og har i sit før-
ste år som tilknyttet bestyrelsen aktivt deltaget i besty-
relsens arbejde og vil som nyt bestyrelsesmedlem være 
en stor gevinst for Skovshoved.
Bent blev udførligt portrætteret i Skovseren nr. 3 2016.

Teit W. Knudsen Strandvejen 297. (Nuværende suppleant) Stiller op til valg 
som bestyrelsesmedlem

Teit er opvokset i Hellerup og købte sammen med sin 
hustru, Katrine, Strandvejen 297 i 2004 af Gentofte 
Kommune.
Familien har de sidste mange år boet uden for Danmark 
i Qatar, Brasilien og Norge, men vendte i februar tilbage 
til deres kære gule hus i Skovshoved, der i mellemtiden 
har været lejet ud, sammen med deres to døtre, der nu 
er startet på Skovshoved skole.

Når vi ikke er i gang med hus og have arbejder jeg som selvstændig med op-
start af virksomheder og er for tiden optaget af en transportvirksomhed jeg har 
startet i Kenya i Østafrika.

Min store passion i livet er surfing og windsurfing, som jeg nu vil praktisere fra 
Skovshoved havn
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Shopping i Skovshoved 
Frit efter forarbejde af Lars Benzon Nielsen           Fortsat fra sidste nummer 

Efter at have besigtiget udvalget af fisk i ”Skovshoved Fiskehalle” fortsætter vi mod 
nord og kommer i nr. 262 til Wagners Frugt Grønt og Blomster, en af byens 
grønthandlere. 
Byens grønthandlere var hårdt presset af konkurrence fra omrejsende 
grønthandlere der kom med hestevogn og solgte deres varer, som fx ”Råbe Sven” 
der senere åbnede grøntbutik i hotellet. 
Vi fortsætter vores vandring mod nord og kommer i 264 til det lille butikstorv ved 
basarbygningen, der rummer 3 butikker, Irma, Thinggaards Skoforretning og Karen 
Hansens damefrisør. Efter en hyggelig samtale med Karen, hvis mand er 
bådebygger på bådværftet ”Neptun”, fortsætter vi videre mod nord, hvor vi i 272 
finder den ”Gl Bagergård” hvor bagermester Jørgensen har sit bageri, der som 
nabo har kafferisteriet ”Farma Kaffe”. 
Ved at fortsætte nogle få skridt længer kommer vi til Skovshoveds største bygning 
og arbejdsplads elværket der var opført i 1904 i forbindelse med elekticifiseringen 
af sporvognsdriften fra København til Klampenborg, men historien om elværket vil 
blive bragt senere. Bent blev sidste år valgt som suppleant og har i 

sit første år som tilknyttet bestyrelsen aktivt 
deltaget i bestyrelsens arbejde og vil som nyt 
bestyrelsesmedlem være en stor gevinst for 
Skovshoved. 
Bent blev udførligt portrætteret i Skovseren nr. 3 
2016.

Vi skrår nu over Strandvejen mod hjørnet af Teglgårdsvej, hvor vi stopper op og 
nyder det dejlige vejr. Vi kan herfra se mod vest, hvor Vognmand Jensens har sin 
Vognmandsgård, og mod nord, hvor der på det andet hjørne af Teglgårdsvej ligger 
endnu en købmand. 

Teit er opvokset i Hellerup og købte sammen 
med sin hustru, Katrine, Strandvejen 297 i 2004 
af Gentofte Kommune. 
Familien har de sidste mange år boet uden for 
Danmark i Qatar, Brasilien og Norge, men 
vendte i februar tilbage til deres kære gule hus i 
Skovshoved, der i mellemtiden har været lejet 
ud, sammen med deres to døtre, der nu er 
startet på Skovshoved skole. 

Vognmand Jensens ”Vognmandsgård” 
Fortsættes i næste nummer 
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Karina Kejser Bøhl Strandvejen nr. 256 c
Stiller op som bestyrelses suppleant

Karina bor i et af de helt små gamle huse med stråtag. 
Karina har nu boet i Skovshoved i over 10 år og jeg 
holder meget af at bo her udtaler Karina. Skovshoved 
er, i mine øjne, et helt unikt sted og jeg vil derfor meget 
gerne bidrage til at forbedre og bevare dette helt spe-
cielle miljø. 
Jeg vil også rigtig gerne yde en indsats til de fælles 
arrangementer, for alle byens borgere, som foreningen 
afholder. 
Dem er vi nemlig mange, der har glæde af.

Kaj Sidenius Strandvejen 262E (Nuværende formand), Stiller op til valg som 
bestyrelsesmedlem/formand, men ønsker ikke at blive præsenteret i Skovse-
ren

Niels Gregersen Strandvejen 307, der har været revisor lige så længe redaktø-
ren kan huske, genopstiller som revisor.

Ud over de bestyrelsesmedlemmer der er på valg, består bestyresen af.
Erik Svanberg Strandvejen nr. 232 (Ikke på valg)

Erik Svanberg har siddet i bestyrelsen i et par år hvor 
Erik har været styrmand på det udvalg der arbejder med 
de trafikale forhold i Skovshoved, 
Erik blev udførligt præsenteret i Skovseren nr. 4. 2016.

George Greibe Næstformand (ikke på valg)
 

George Greibe næstformand og mangeårigt medlem 
af bestyrelsen, der nu er flyttet fra byen, men er fortsat 
husejer af Strandvejen 242C, hvor Georges datter Anne 
Sofie bor

De nuværende medlemmer af bestyrelsen Flemming Hansen og Peter Nielsen 
genopstiller ikke.
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Stiftelsesfesten
Stiftelsesfest i SIF lørdag d. 28.januar 2017
Sangforeningen Øresund afholdt sin 135 års fødselsdagsfest i ” Siffen ” med 
deltagelse af 40 festglade medlemmer, aktive sangere og til foreningens store 
glæde en række nye ansigter blandt foreningens støttemedlemmer.
Foreningens protokolfører, Ole Dan, havde påtaget sig rollen som konferencier 
og causerede efter formandens velkomst med et tilbageblik på den ærværdige 
forenings historie og betydning for skovsernes kulturliv og nutidens mangel på 
samme.

Koret afholdt herefter sin lille koncert under ledelse af Sune Kaat, der i munter 
tone slog stemningen an til en god aften.
Hovmesteren havde sammensat en velkomponeret menu med en fornem kold 
fiskeanretning og en hovedret med gammeldags oksesteg. Dejlige retter ser-
veret af søde servitricer med glade smil.

Det var igen i år, takket være foreningens trofaste sponsorer, Rosengaard Frugt 
A/S, vognmand Jørgen Jensen, anlægsgartner Jan Trinderup m.fl. , muligt 
at afholde det traditionsrige amerikanske lotteri under kassererens ledelse, 
bistået af særdeles aktive kvindelige lodsælgere. Lotteriet skabte som altid en 
god stemning og selskabet oplevede det sædvanlige fænomen, at præmierne 
faldt i byger til de samme borde og gæster, som fik tilråb om aftalt spil osv.
Lydniveauet i restauranten og deltagernes forfængelighed hvad angår anven-
delse af høreapparater stillede store krav til opråberen, som måtte gentage 
mange numre og kontrollere og korrigere banko /bingo råbene for at finde de 
rette vindere. Vi kom dog igennem med en mindre forsinkelse på bekostning af 
musikken, som måtte vente i kulissen.

Den triste kendsgerning, at ” Skovsertrioen ” ikke længere er til rådighed for 
lokale arrangementer, havde medført at bestyrelsen havde måttet finde et al-
ternativ og da den ikke ønskede at antage en uengageret keyboard spiller med 
dåserytme var gode råd dyre.

Ole Dan havde dog fået overtalt sin lille broder Jens Bo og dennes søn Viktor, 
kendte fra musiklivet i Helsingør, til at levere aftenens underholdning og danse-
musik og det viste sig, at være en rigtig god erstatning, som hurtigt bragte 
mange på dansegulvet til iørefaldende kendte toner i et fint lydniveau uden 
heavy- metal effekter.

Festen sluttede ved et tiden, i god ro og orden.
Tak til restauratøren og hans personale i ” SIFFEN”  for et fint arrangement
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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

Tilbyder behandlinger, der hjæl-
per mod smerter, både fysiske, 
emotionelle og mentale. 
Behandlingerne er effektive, 
efter nyeste teknikker. 
Eller bestil en skøn Healing-
massage.
 
Skovshovedsundhedscenter.dk 
og Facebook. Book online.
Ulla Thor-Jensen, 26373779 
Strandvejen 308B, 
2930 Klampenborg

Skovshoved
Sundhedscenter

v/ Ove Stilhoff Larsen
Valdemarsvej 40, 1., 2960 Rungsted Kyst
Telf. 39 64 30 72 · Giro 1 72 21 58
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Aktivitetskalender 2017
Grundejer og Bevaringsforeningen

27.4 Generalforsamling kl. 19.00 Skovshoved Sejlklub
30.4 April/Maj  Hold byen ren kl. 10.00 v/Fiskerpigen
4.5  Åbning af Boulebanen kl. 17.00 På marken ved banen
23.5 Byvandring kl. 17.00 v/Fiskerpigen
11.6 Loppemarked kl. 10.00 På marken
24.6 Børnedagen kl. 15.00 v/Legepladsen
26.8 Markfesten kl. 14.00 På marken
3.12 Juletræ kl. 16.00 Hjørnet ved Teglgårdsvej

Børnedagen
Traditionen tro afholder vi sommerfest for skovserbørn og deres familier
lørdag d. 24. juni fra kl. 15.00 ved legepladsen.

Dagen vil byde på konkurrencer for børnene, samt petanque og rundbold for 
hele familien. Kl. 17.00 tænder vi op i grillen og spiser og hygger. Medbring 
selv noget at smide på den samt tilbehør, drikkevarer og et tæppe at sidde på. 
Vi glæder os til en hyggelig og festlig dag.

Vi håber på en stor opbakning til dagen, også fra vejrguderne, som på denne 
årstid kan være i dårligt lune, så hvis I har gode ideer til aktiviteter på dagen, er 
I velkommen til at rette henvendelse til Frederikke i nr. 236 
frederikke_middelboe@yahoo.dk eller Rikke, rikke@specialday.dk der er tov-
holdere på arrangementet.

Husk kontingentet.
Vi er nu godt inde i 2017, så husk at betale dit kontingent!
Uden din støtte, kan de to foreninger ikke eksistere, så bak op om Skovsho-
ved og foreningerne, og betal dit kontingent 

Grundejer og Bevaringsforeningen
Byens borgere 200,00 kr.
Byens pensionister 100,00 kr.
Udenbys støttemedlemmer 200,00 kr.
Kontingent indbetales på konto 7780   0002135143.
Eller MobilPay 26 32 29 39 (Husk tydelig afsender)

Sangforeningen
Kontingentet for aktive sangere  500,00 kr.
Passive medlemmer 150,00 kr.
Kontingent indbetales på konto    nr. 1551      7268882
Eller  +01< +7268882
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Midsommerfejring – I denna ljuva sommartid 

Fredag den 23. juni kl. 18.30
En aften med ord og toner i kirken
Vi får besøg af Hvitfeldtska Musikgymnasiets Kammerkör fra Göteborg under 
ledelse af Martin Bagge.

Hvitfeldtska Musikgymnasiets Kammarkör
bildades 1990 av Martin Bagge. Årets upplaga av Kammarkören består av 29 
sångare. Körens repertoar har under åren spännt över ett stort register – från 
Josquin Desprez , J.S Bach, jazz och Stevie Wonder till Arvo Pärt och visor. 
Kören har turnerat tillsammans med jazzgruppen Kjell Jansson Quartet i flera 
omgångar. 

Foruden at lede koret, er Martin Bagge en i særklasse dygtig og anerkendt 
Bellmann fortolker, og sammen med Jan Sommer, guitar, spiller han også 
nogle numre ved Midsommerfejringen

Sognepræst Marianne Telling kæder det hele sammen med ord, der passer til 
kirkens rum og denne særlige aften.

Efter koncerten er der mulighed for at spise en dejlig midsommermiddag sam-
men med koret og musikerne.

Koncerten er gratis, men hvis man ønsker at deltage i middagen efterfølgende 
koster det 150,- og man bedes tilmelde sig til Marianne Telling på: mt@km.dk  
30227870 senest 13/6.  

Det er Skovserens håb, at den nye bestyrelse i Skovshoved Bys Grundejer- og 
Bevaringsforening, vil tage Strandvejen op med kommunalbestyrelsen, således vi 
kan få tålelige hastigheds, og støjforhold i Skovshoved. 

Blandt de ønsker, der fra borgere er blevet fremført, er fast hastigheds grænse på 
30 km, i stedet for anbefalet, 
Eller hvis der fortsat skal være anbefalet hastighed, at der ved hver af ”Øerne” er et 
skilt med max. 30 km, der minder trafikken om at hastigheden er max. 30 km. 

Indsnævringer af kørebanen som på Fredens vej og Rådhusvej, hvor der også 
kører busser, eller anden hastighedsdæmpende foranstaltning. 

Hold Skovshoved ren 

Desværre fik vi ikke orientering om dagen for den landsomfattende kampagne 
”Hold Byen Ren” som i år allerede var den 2. april, og derfor burde have været med 
i aktivitetskalenderen i sidste nummer. 

Det forhindrer os ikke i at holde Skovshoved ren og vi mødes derfor ved fiskerpigen 
søndag den 30. april kl. 10.00 med kost og skovl. 

Adagio annonce 
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Midsommerfejring – I denna ljuva sommartid

Fredag den 23. juni kl. 18.30 
En aften med ord og toner i kirken 

Vi får besøg af Hvitfeldtska Musikgymnasiets Kammerkör fra Göteborg under 
ledelse af Martin Bagge. 
 

Hvitfeldtska Musikgymnasiets Kammarkör 
bildades 1990 av Martin Bagge. Årets upplaga av Kammarkören består av 29 
sångare. Körens repertoar har under åren spännt över ett stort register – från 
Josquin Desprez , J.S Bach, jazz och Stevie Wonder till Arvo Pärt och visor. Kören 
har turnerat tillsammans med jazzgruppen Kjell Jansson Quartet i flera omgångar.  
 
Foruden at lede koret, er Martin Bagge en i særklasse dygtig og anerkendt 
Bellmann fortolker, og sammen med Jan Sommer, guitar, spiller han også nogle 
numre ved Midsommerfejringen 
 
Sognepræst Marianne Telling kæder det hele sammen med ord, der passer til 
kirkens rum og denne særlige aften. 
 
Efter koncerten er der mulighed for at spise en dejlig midsommermiddag sammen 
med koret og musikerne. 
 
Koncerten er gratis, men hvis man ønsker at deltage i middagen efterfølgende 
koster det 150,- og man bedes tilmelde sig til Marianne Telling på: mt@km.dk  
30227870 senest 13/6.   
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Adagio
Kunst, klassisk og antikt

Lene Hansen
Strandvejen 271, 2920 Charlottenlund

Tlf. 39 64 65 65
Åbent alle hverdage på nær mandag fra kl. 11
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Siden       1968

Vi tilbyder bl.a.
• Beskæring og træfældning
• Alt i fliser og anlæg
• Alt i kloarkering
• Vedligeholdelse af haven
• Hegn og træterrasser

Ring 40 60 70 80
Thomsen’s - din lokale håndværker

eller gå ind på www.thomsens.dk

Thomsen’s er en familieejet virksomhed med base i Gentofte. Vi har igennem 
tre generationer betjent kunder i det meste af Storkøbenhavn. Dette har 
foregået i tre enkelstående virksomheder, Gentofte Haveservice, M.Thomsen 
og Svenskeren, som nu er blevet sammenlagt til én virksomhed under navnet 
Thomsen’s.

Vi sikrer at du hele vejen igennem 
projektet vil være i trygge hænder hos 
Thomsen’s. Det gælder uanset om der 
blot er tale om en græsslåning, eller en 
totalentreprise på dit hus eller i haven.

Vi glæder os meget til at betjene dig!

Skovseren_ann_124x184.indd   1 12/02/16   09.52
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Strandvejen,
Skovseren har igen fået flere henvendelser om atter at tage trafikken og 
Strandvejens forfatning op i bladet.

Det bliver værre og værre! Strandvejen igennem Skovshoved, er en §40 vej, en 
såkaldt stillevej, hvor den anbefalede max hastighed er 30 km., men det virker 
som om bilisterne samt de horder af cykelryttere der kører igennem byen, me-
ner skiltene betyder min. 30 km., ja selv busserne, som jo må have en kører-
plan der er lagt an på den anbefalede hastighed, drøner igennem byen.

En familie med mindre børn der er flyttet til byen udbrød nærmest chorkeret, 
her troede vi at vi kom til en stillevej, hvor børnene selv kunne gå over vejen og 
i skole, men vi tør simpelthen ikke lade dem gå alene!

At der kørers så stærkt igennem Skovshoved, giver ikke kun trafiksikkerheds 
problemer, men også en infernalsk støj 

Værst selvfølgelig for alle de borgere der bor lige ud til Strandvejen, men lyden 
forplanter sig også ned ad stræderne, og de der er så heldige, at bo midt imel-
lem Strandvejen og Kystvejen er udsat for støj, i stereo.

Den forfatning vejbanen befinder sig i, med løse sten og store huller, er med 
til at øge støjniveauet betydeligt. Bedre er det ikke blevet efter den håbløse 
opstribning hvor alt det hvide opstribnings materialemateriale blev spredt over 
hele vejbanen og nu er blevet fræset af, med fordybninger i vejbanen til følge. 
Trafikken støjer nu endnu mere og er man på cykel, skal man ud over alle hul-
lerne, også passe på fordybningerne efter fræsningen.

Bestyrelsen har som det bliver refereret i Skovseren årlige møder med Park & 
Vej, og referaterne bliver lagt ind på byens hjemmeside. 
Bestyrelsen er meget glade for disse møder, hvor bestyrelsen møder velvilje og 
forståelse for de problemer Strandvejens forfatning giver, men medarbejderne 
fra Park & Vej, kan ud over at have sympati med byens borgere der skal leve 
med problemet, ikke gøre meget, da bevillinger til istandsættelse af Strandve-
jen er en politisk beslutning.

Som Milton Møller, en af de beboere, der har henvendt sig om Strandvejens 
tilstand, og kommer en del på Bornholm anførte, Bornholm er en af Danmarks 
mindre heldigt stillede kommuner og de har gode veje, Gentofte, der figurerer 
som Danmarks rigeste kommune, har i Strandvejen igennem Skovshoved, 
Danmarks dårligste vej, hvordan kan politikeren være dette bekendt?

Fortsættes side 12
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  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
Strandvejen 271, 2920 Charlottenlund

Tlf. 39 64 65 65
Åbent alle hverdage på nær mandag fra kl. 11

Fortsat fra side 11.

Det er Skovserens håb, at den nye bestyrelse i Skovshoved Bys Grundejer- og 
Bevaringsforening, vil tage Strandvejen op med kommunalbestyrelsen, såle-
des vi kan få tålelige hastigheds, og støjforhold i Skovshoved.

Blandt de ønsker, der fra borgere er blevet fremført, er fast hastigheds grænse 
på 30 km, i stedet for anbefalet,
Eller hvis der fortsat skal være anbefalet hastighed, at der ved hver af ”Øerne” 
er et skilt med max. 30 km, der minder trafikken om at hastigheden er  
max. 30 km.

Indsnævringer af kørebanen som på Fredens vej og Rådhusvej, hvor der også 
kører busser, eller anden hastighedsdæmpende foranstaltning.

Hold Skovshoved ren
Desværre fik vi ikke orientering om dagen for den landsomfattende kampagne 
”Hold Byen Ren” som i år allerede var den 2. april, og derfor burde have været 
med i aktivitetskalenderen i sidste nummer.

Det forhindrer os ikke i at holde Skovshoved ren og vi mødes derfor ved fisker-
pigen søndag den 30. april kl. 10.00 med kost og skovl.
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Restaurant Sejlklubberne på Havnen 
 

MÅNEDENS MENU 
Kom og få en god aften med lækre smagsoplevelser  

Månedens 4-rettes menu 
kr. 348 pr. person 

Hel aften inkl. vinmenu og kaffe 
kr. 600 pr. person 

 
MORTENS AFTEN ◊ 10. november 

Som altid tilbyder vi en lækker Mortens aften menu  
 

ONSDAGSJAZZ 
◊ 2/11 ◊ 7/12 ◊ 25/1 ◊ 22/2  ◊ 29/3 kl. 18.00 

Swingende jazz med Leif Juul Jørgensens trio 

ADVENTSBUFFET  
◊ 27/11 ◊ 4/12 ◊ 11/12 ◊ 18/12 kl. 12.00 

JULEBUFFET ◊ 25/12 ◊ 26/12 kl. 12.00 
 

MAD TIL FEST ELLER JULE- OG NYTÅRSAFTEN 
For mere info om menuer, priser og reservation –  

se hjemmesiden eller ring for tilbud 
 

VINTER ÅBNINGSTIDER – ALLE DAGE 10.00 – 21.00 

BOOKING  
www.restaurantsejlklubberne.dk 

Tel. 3964 3046 
 

Vi glæder os til at byde alle skovsere velkommen! 

Restaurant Sejlklubberne på Havnen 

Vi glæder os til at byde jer velkommen på Havnen 
 til endnu en dejlig sæson med lækre retter og 

et godt glas vin på terrassen 

HUSK AT BESTILLE BORD TIL VORES PÅSKEBUFFET 
PÅSKEBUFFET KL. 12.00 – 15.00 

Skærtorsdag   den 13. april 
Langfredag     den 14. april 
Påskedag        den 16. april 
2. påskedag    den 17. april 

kr. 298 - børn 3-9 år halv pris 

BESTIL FESTMAD UD AF HUSET 
til små og store private begivenheder, mærkedage, højtider 

eller den store firmafest 

BOOKING
www.restaurantsejlklubberne.dk

Tel. 3964 3046

ÅBNINGSTIDER
Alle dage  10.00 – 22.00 
Frokost 12.00 – 15.30 
Middag 18.00 – 21.30     

Vi glæder os til at byde alle skovsere velkommen! 
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Et af de steder, hvor SIF spillere var ude at demonstrerer badminton, var hallen 
så lille, at banen var malet op ad vægen.

Fortsættes i næste nr.

I dette og de næste numre vil Skovseren fortælle om Skovshoved som sports by, 
såvel historisk som de muligheder byens borgere har for selv at dyrke sport, men 
også bakke op om de lokale sports aktiviteter. 

Vi starter med badminton, da SIF den 4. maj, i Frederiksberg hallen, skal spille 
Guldkampen, om det danske holdmesterskab. Se www.skovser.dk. 

Badminton blev indført i Danmark af Skovshoved Idrætsforening i 1925 hvor man 
begyndte at spille badminton i gymnastiksalen i det to år tidligere opførte klubhus, 
der havde stået på ”Fælleden” og var købt af Akademisk boldklub. 
Under ledelse af brødrene Hans og Axel Hansen fik spillet hurtigt fodfæste i SIF og 
der blev oprettet en egentlig badminton afdeling. 
Allerede i de første år tog SIF spillere rundt i landet for at demonstrer spillet og SIF 
kan med rette tilskrives en stor del af æren for den udbredelse badminton har fået i 
Danmark. 
I tiden fra spillet blev indført i Danmark og op til verdenskrigen var SIF suveræne 
inden for badminton. 
Spillet var udviklet i England og det var derfor en kæmpe sensation, da Tage 
Madsen i 1936 blev ”All England mester” der den gang var verdensmesterskabet i 
badminton. 
Samme år vandt Ruth Dalsgaard sammen med Tony Ahm fra GBK damedoublen 
ved All England mesterskaberne. 

 
Et af de steder, hvor SIF spillere var ude at demonstrerer badminton, var hallen så 
lille, at banen var malet op ad vægen. 
Fortsættes i næste nr.  Side 14 Side 7 

Aktivitetskalender 2017 
Skovserpige og –dreng.  

Aluminia - design Jensenius 1946 

Badminton
I dette og de næste numre vil Skovseren fortælle om Skovshoved som sports 
by, såvel historisk som de muligheder byens borgere har for selv at dyrke 
sport, men også bakke op om de lokale sports aktiviteter.

Vi starter med badminton, da SIF den 4. maj, i Frederiksberg hallen, skal spille 
Guldkampen, om det danske holdmesterskab. Se www.skovser.dk.

Badminton blev indført i Danmark af Skovshoved Idrætsforening i 1925 hvor 
man begyndte at spille badminton i gymnastiksalen i det to år tidligere opførte 
klubhus, der havde stået på ”Fælleden” og var købt af Akademisk boldklub.
Under ledelse af brødrene Hans og Axel Hansen fik spillet hurtigt fodfæste i 
SIF og der blev oprettet en egentlig badminton afdeling.

Allerede i de første år tog SIF spillere rundt i landet for at demonstrer spillet og 
SIF kan med rette tilskrives en stor del af æren for den udbredelse badminton 
har fået i Danmark.

I tiden fra spillet blev indført i Danmark og op til verdenskrigen var SIF suve-
ræne inden for badminton.
Spillet var udviklet i England og det var derfor en kæmpe sensation, da Tage 
Madsen i 1936 blev ”All England mester” der den gang var verdensmesterska-
bet i badminton.

Samme år vandt Ruth Dalsgaard sammen med Tony Ahm fra GBK damedou-
blen ved All England mesterskaberne.
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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
• Velfærdsteknologiske løsninger
• IP Netværk og telefoni
• Vedvarende energi
• Energirådgivning
• Kontraktservice
• Ejendomsservice
• Fag- og teknikentrepriser
• Trafi ksignaler

SIF Badminton er nu godt kørende i denne minibus, 
som SIF Gruppen stiller til rådighed 

for såvel klubbens elitespillere som unge badmintonentusiaster.
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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

Den bedste kvalitet og det største udvalg,
 findes hos

 
Jægersborg Alle 44

Åbningstider 
Man – fredag 9 - 20
Lørdag  8 - 18
Søndag 9 - 18
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Shopping i Skovshoved
Frit efter forarbejde af Lars Benzon Nielsen

Fortsat fra sidste nummer.
Efter at have besigtiget udvalget af fisk i ”Skovshoved Fiskehalle” fortsætter 
vi mod nord og kommer i nr. 262 til Wagners Frugt Grønt og Blomster, en af 
byens grønthandlere.

Byens grønthandlere var hårdt presset af konkurrence fra omrejsende grønt-
handlere der kom med hestevogn og solgte deres varer, som fx ”Råbe Sven” 
der senere åbnede grøntbutik i hotellet.

Vi fortsætter vores vandring mod nord og kommer i 264 til det lille butikstorv 
ved basarbygningen, der rummer 3 butikker, Irma, Thinggaards Skoforretning 
og Karen Hansens damefrisør. Efter en hyggelig samtale med Karen, hvis 
mand er bådebygger på bådværftet ”Neptun”, fortsætter vi videre mod nord, 
hvor vi i 272 finder den ”Gl Bagergård” hvor bagermester Jørgensen har sit ba-
geri, der som nabo har kafferisteriet ”Farma Kaffe”.

Ved at fortsætte nogle få skridt længer kommer vi til Skovshoveds største byg-
ning og arbejdsplads elværket der var opført i 1904 i forbindelse med elektici-
fiseringen af sporvognsdriften fra København til Klampenborg, men historien 
om elværket vil blive bragt senere.

Vi skrår nu over Strandvejen mod hjørnet af Teglgårdsvej, hvor vi stopper op 
og nyder det dejlige vejr. Vi kan herfra se mod vest, hvor Vognmand Jensens 
har sin Vognmandsgård, og mod nord, hvor der på det andet hjørne af Tegl-
gårdsvej ligger endnu en købmand.

Præsentation af kandidater. 
Kandidater til bestyrelsen i Skovshoved Bys Grundejer- og Bevaringsforening. 

På årets generalforsamling har vi mulighed for, at få en bestyrelse bestående af 
nye medlemmer der kommer med friske øjne og ser på byen. 
De får sammen med ældre prøvede kræfter, mulighed for at udvikle byen til glæde 
for alle byens borgere. 

Med den sammensætning af bestyrelsen, der lægges op til at generalforsamlingen 
vedtager, får vi i byen mulighed for at få en bestyrelse der kan arbejde ud fra Søren 
Kierkegaards tanker, ”livet forstås baglæns, men det leves forlæns”. 

Som noget helt nyt, giver Skovseren en Præsentation af kandidaterne der stiller op 
til valget som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Bent Fauerskou Strandvejen 297B, (nuværende suppleant) Stiller op til valg som 
bestyrelsesmedlem 

Teit W. Knudsen Strandvejen 297. (Nuværende suppleant) Stiller op til valg som 
bestyrelsesmedlem 

Når vi ikke er i gang med hus og have arbejder jeg som selvstændig med opstart af 
virksomheder og er for tiden optaget af en transportvirksomhed jeg har startet i 
Kenya i Østafrika. 
Min store passion i livet er surfing og windsurfing, som jeg nu vil praktisere fra 
Skovshoved havn 
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Shopping i Skovshoved 
Frit efter forarbejde af Lars Benzon Nielsen           Fortsat fra sidste nummer 

Efter at have besigtiget udvalget af fisk i ”Skovshoved Fiskehalle” fortsætter vi mod 
nord og kommer i nr. 262 til Wagners Frugt Grønt og Blomster, en af byens 
grønthandlere. 
Byens grønthandlere var hårdt presset af konkurrence fra omrejsende 
grønthandlere der kom med hestevogn og solgte deres varer, som fx ”Råbe Sven” 
der senere åbnede grøntbutik i hotellet. 
Vi fortsætter vores vandring mod nord og kommer i 264 til det lille butikstorv ved 
basarbygningen, der rummer 3 butikker, Irma, Thinggaards Skoforretning og Karen 
Hansens damefrisør. Efter en hyggelig samtale med Karen, hvis mand er 
bådebygger på bådværftet ”Neptun”, fortsætter vi videre mod nord, hvor vi i 272 
finder den ”Gl Bagergård” hvor bagermester Jørgensen har sit bageri, der som 
nabo har kafferisteriet ”Farma Kaffe”. 
Ved at fortsætte nogle få skridt længer kommer vi til Skovshoveds største bygning 
og arbejdsplads elværket der var opført i 1904 i forbindelse med elekticifiseringen 
af sporvognsdriften fra København til Klampenborg, men historien om elværket vil 
blive bragt senere. Bent blev sidste år valgt som suppleant og har i 

sit første år som tilknyttet bestyrelsen aktivt 
deltaget i bestyrelsens arbejde og vil som nyt 
bestyrelsesmedlem være en stor gevinst for 
Skovshoved. 
Bent blev udførligt portrætteret i Skovseren nr. 3 
2016.

Vi skrår nu over Strandvejen mod hjørnet af Teglgårdsvej, hvor vi stopper op og 
nyder det dejlige vejr. Vi kan herfra se mod vest, hvor Vognmand Jensens har sin 
Vognmandsgård, og mod nord, hvor der på det andet hjørne af Teglgårdsvej ligger 
endnu en købmand. 

Teit er opvokset i Hellerup og købte sammen 
med sin hustru, Katrine, Strandvejen 297 i 2004 
af Gentofte Kommune. 
Familien har de sidste mange år boet uden for 
Danmark i Qatar, Brasilien og Norge, men 
vendte i februar tilbage til deres kære gule hus i 
Skovshoved, der i mellemtiden har været lejet 
ud, sammen med deres to døtre, der nu er 
startet på Skovshoved skole. 

Vognmand Jensens ”Vognmandsgård” 
Fortsættes i næste nummer 
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Vognmand Jensens ”Vognmandsgård”

Fortsættes i næste nummer.
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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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