Notabene og Uhrmagerlauget i Kjøbenhavn
Af NH

Aagaards nye kvindelige
frontmodel hedder Ulrikke
Toft Simonsen, datter af Renée Toft Simonsen. Skønheden er tydeligvis gået i
arv og kaster nu glans over
Aagaards forårskatalog, som
er bygget op over et stort
logo-A. For Ulrikke Toft Simonsen har det været en helt
naturlig beslutning at gå modelvejen, som hun jonglerer
samtidig med sin gymnasiegang. Fotograf Steen Evald har foreviget den unge model
med smykkerne, der varierer fra det helt klassiske, enkle og
feminine til det lidt mere moderne og vovede. Forårs/sommerkataloget lander hos Aagaards forhandlere i april.

Heiring jewelry
og Big Brother
Heiring jewelry Denmark har indgået samarbejde med den nye Big
Brother-værtinde, Anne Kejser, som
skal styre begivenhedernes gang i
det ugentlige direkte tv-show. Heiring jewelry klæder Anne Kejser
på med smykker fra den nye forår/
sommer-kollektion. Anne Kejser
fortæller: “Jeg kan godt lide tanken
om, at smykkerne er lavet her i Danmark. Det giver mig en
større tryghed om smykkets holdbarhed. Og så passer de til
alt”, fortæller den glade Big Brother-værtinde.

Ti års jubilæum
220 Tahiti kulturperler, et
lejet værelse som kontor og
cykelture i snestorm. Sådan
så Kira Høg Kampmanns
hverdag ud i 2003. Siden da
er der kommet mange perler
til, cyklen bruges nu mere i
privaten og værelset er blevet
til et helt showroom i centrum af København. I dag
kan Kira Høg Kampmann
fejre ti års jubilæum for sit
firma Marc’Harit, og det
vil blive markeret hele året
igennem på Facebook.
Kira Høg Kampmanns drøm om at arbejde med den ”sorte”
perle blev vagt, da hun på en sejlads over Stillehavet havde sit
første møde med Fransk Polynesien, hvor hun blandt andet
tilbragte ti dage på en perlefarm. Siden vendte hun tilbage
til Fransk Polynesien for i to år at uddanne sig og arbejde
med perlerne; ved manuelt at vurdere og gradere tusindvis af
perler ”lærer man perlerne at kende”, som hun fortæller – en
erfaring, der er nødvendig og giver et skarpt øje. I april 2003
vendte Kira Høg Kampmann hjem til Danmark, og Marc’Harit så dagens lys. Fra den første kollektion på 220 Tahiti kulturperler udviklede sortimentet sig hurtigt til også at omfatte
de smukke hvide og gyldne South Sea kulturperler. I dag
rummer sortimentet også Conch perler, Cortez kulturperler fra Mexico, graverede facetterede Tahiti kulturperler og
ubehandlede ædelsten i bedste kvalitet. Med perleindustriens
øgede fokus på bæredygtighed er størstedelen af kollektionerne hos Marc’Harit i dag certificerede bæredygtige.

Uhrmagerlauget i Kjøbenhavn
Onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 afholdes den 258. ordinære laugsforsamling, i laugets lokaler, Naverland 2, 11. etage,
i Glostrup. Efter laugsforsamlingen vil der være lejlighed til hyggeligt samvær omkring laugsbordet, hvor der serveres
smørrebrød, øl og snaps. Husk tilmelding på tlf.: 2037 3313 senest 17. april.

Dagsorden er som følger:
Oversigt over laugets virksomhed
siden sidste laugsforsamling
2. Beretning fra Understøttelseskassen
for trængende Urmagere og disses Enker
3. Fremlæggelse af laugets reviderede regnskab til godkendelse. (Regnskabet vil kunne fås tilsendt forud for
laugsforsamlingen ved henvendelse til laugets kasserer)
4. Behandling af bevillingsspørgsmål
5. Behandling af indkomne forslag, der skal fremsendes
inden 10. april 2013
6. Valg af oldermand
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Valg af bisiddere
(afgående viceoldermand Erik Farup og Niels Eriksen)
Valg af bestyrelsessuppleant (afgående Thorben Andersen)
Valg af revisor (afgående Bent Madsen)
Valg af revisorsuppleant (afgående Jannik Torp)
Valg af repræsentanter til Håndværkerforeningen i
Kjøbenhavn, foruden oldermanden som er fast
repræsentant (afgående viceoldermand Erik Farup)
Valg til Understøttelseskassens bestyrelse
(afgående Kurt Frank Petersen og revisor Ejvind Ebbesen)
Valg af bestyrelsessuppleant til Understøttelseskassen
(afgående Dirck Meincke)
Eventuelt.
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