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Ingen fest i år!
Det har været sjovt at være
med til at skabe en tradition
med en stor sommerfest i
Vangede. Det har været
spændende, at kunne få mange kendte kunstner til at underholde os i Vangede. Men
det er også et stort arbejde at
få det hele til at lykkes, og i år
kunne handelsstandsforeningen ikke finde kræfter og
økonomi til dette arrangement, for selv om vi får tilskud fra diverse sponsorer og
Gentofte Kommune, så skal
der altså yderligere penge til,
og dem plejer vi at tjene ved
salg af mad og drikke. Sidste
år var indtægten på ølsalget
katastrofal lav. Musikarrangementet med bl.a. Peter Belli var en stor succes,
men vi opnår kun den ekstra
økonomi af det, der bliver
solgt ved ølboden.
Vi vil meget gerne være
med til ViseVers igen i 2007,
men vi skal dog finde en løsning så dagens ølsalg giver
balance i økonomien.
“Vangedes venner”
Måske er det på tide at få stiftet foreningen “Vangedes
venner”, som kan stå for disse og mange andre arrangementer og dermed fastholde
vores fællesskab her i Vangede. Lad os høre Jeres mening
om dette forslag, skriv i gæstebogen på hjemmesiden eller læg et brev i vores postkasse i SuperBrugsens indgang.
Men lidt fest bliver der
Kirken og biblioteket har stadig deres arrangementer og
Netværkshuset kommer med
nogle timers musikalsk underholdning.
På fortet samles gamle elever og lærere fra Mosegårdsskolen.
På Nymose Have er der
foredrag. Se mere om alt dette på side 3.
God sommer
Allan Andersen

Øl og insulin

På græsset
10. juni
kl. 10.30

Kirken
10. juni
kl. 10.00

Nymosehave
11. juni
kl. 13.30

Læs denne gang om
Hennings tur · Gentofte Stadion
Vangede Bodega · Cykelture
Vangede i 50- og 60-erne
og meget mere

Vangede Avis udgives af AU-Kommunikation
i samarbejde med Vangede Bycentrum.
Sats og tryk:
AU-Kommunikation.
Journalist:
Henning Bonde
Historisk medarbejder: Niels Ulrik K. Hansen
Annoncekonsulent:
Peter Bech Andersen
Redaktør:
Allan Andersen
Deadlinie til efterårets avis er den 10. august 2006
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Hennings tur gennem Vangede
I er velkomne til at kontakte mig med nyheder til avisen på 39 65 65 87.
Jeg vil altid være glad for en god historie om Vangede.
Henning Bonde

Lørdag den 25. marts

var desværre sidste dag for Vangede Postkontor. Heldigvis
overtog Skjold Burne en del af
funktionerne, så man f.eks. kan
afhente pakker, som er sendt
gennem postvæsenet. Ligesom
Skjold Burne også har frimærkesalget og salget af kort m.m.
Det er selvfølgelig glædelig, da
man forventer, at Gentofte Postkontor senere også bliver lukket.
De to postkasser, der tidligere
sad på Posthusets bygning er nu
flyttet ned til Skjold Burne. Men
der er mange, der får længere
vej til en postkasse. F. eks. beboHvad har
Danske Bank gang i?
Pludselig er han der ikke mere.
Vor gode bankbestyrer Henrik
Dyreborg, der faldt så fint ind i
det specielle Vangede miljø,
som han satte pris på.
Uden et ord væk fra banken fra
den ene dag til den anden. Og
uden at man som hans kunde får
besked. Uden mulighed for at
sige tak og pænt farvel ved en
afskedsreception.
Sådan er Henriks stil bestemt
ikke, så der må ligge noget bag.
Noget der er kommet fra oven i
banksystemet, for Henrik har
altid givet udtryk for at han regnede med at være i Vangede i
mange år.
Sådan kan en bank ikke behandle sine kunder.
Må vi så få en forklaring.
Heino Døygaard
Danske Bank har fået forelagt
dette læserbrev og svare med
hosstående pressemeddelse

erne i Nybrovejs lave numre.
Mon det er muligt at overbevise
det privatiserede postvæsen og
postmesteren om det rimelige i
at opsætte en postkasse først på
Nybrovej eller der omkring, da
der jo er mange store firmaer
her. Pakkeposten kan afhentes
mandag til fredag kl. 9.3018.00. Lørdag kl. 9.00-15.00.
Biblioteket holder
sommerferielukket
Også i år holder biblioteket
sommerferielukket i 3 uger. Det
er uge 29 - 30 - 31, altså fra mandag d. 17. juli til og med søndag
d. 6. august. De vil gerne have så
mange bøger som muligt ud af
huset inden da – de gør mere
gavn hjemme hos jer end i et
lukket bibliotek – så kom og tøm
“butikken”! De har en masse bøger til “de grønne fingre”, reparationsbøger til “husaktivisterne”, lange romaner til “sofadyrkerne”, strandløverne og -løvinderne.

Nyt Pas!
Husk at få tjekket om passet skal
fornys. Kom i god tid, for der er
op til 14 dages leveringstid på
nye pas. Vær opmærksom på at
børn efter den 1/10-04 skal have
deres eget pas.
Der er også nye regler for pasfoto, og er foto ikke i overensstemmelse med reglerne, så skal
man have taget et nyt. Se reglerne på politiets hjemmeside, her
kan du også printe ansøgningsskema. Vil du være sikker på
korrekt foto, så ring og lav en
aftale hos Lissner Portrætfoto i
Gentoftegade, hun har et tilbud
på 125 kr., og hun garanterer
for, at billedet bliver godkendt
af politiet.

Danske Bank har
udnævnt ny filialdirektør i Vangede
Danske Bank i Vangede på Vangede Bygade 96 har fået ny filialdirektør pr. 1.4.2006.
Den nye filialdirektør er den
26-årige Rico Jacob Larsen, der
er født og opvokset i Hillerød.
Han har altid haft sin gang i
bankverdenen og kommer fra
en stilling i Nordea.
Rico Jacob Larsen startede sin
karriere i Frederiksværk. Han
har siden sin start i bankverdenen været i flere filialer i Nordsjælland, hvor seneste filial var
Helsingør.
I dag bor Rico Jacob Larsen
sammen med sin kæreste, Kathrine Beck Sylvestersen i deres
lejlighed i Hillerød.
Jeg har været glad for at overtage stillingen. Kunder og medarbejdere har taget godt imod
mig. Jeg mener, at jeg har en
masse gode erfaringer med fra

Snedkermester
Tom Christiansen

Mesterlodden 30
2820 Gentofte
Tlf. 39 68 05 56
Bil 40 34 85 56
email@snedkermesteren.dk

www.snedkermesteren.dk

Fysioterapien.dk
Kildeskovshallen
Adolphsvej 25
Bassin- og Styrketræning
Hold og individuelt
Skadesbehandling
Massage

Tlf.tid hver dag kl. 9-13

Tlf. 39 77 44 39
Fotografering efter aftale
mine tidligere jobs. Og så glæder jeg mig til at opleve lokalsamfundet og kunderne, siger
Rico Jacob Larsen.
Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at meddele, at vi den
11. maj 2006 gik over til IP - telefoni. Dette har medført, at vores telefonnummer er ændret til
45 12 13 90.

Artikler og annoncer afleveres eller sendes til: Vangede Avis, Snogegårdsvej 49, 2820 Gentofte Tlf. 39 65 74 41.
Meget gerne pr. email: avisen@vangede.dk Optagne artikler og indlæg dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Der tages forbehold for trykfejl.
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En hilsen fra CykelFinn
Alle i Vangede kan godt
forberede sig på, at Finn
kommer tilbage efter
sommerferien med alle
sine uhyrligheder.
En enkelt behandling
mere og Finn er klar til at
dele bolcher ud i kælderen igen.
red.

Portrætfotograf

Børn
Voksne
Bryllup
Presse
Pas

Tlf.: 39 76 00 20
Søgårdsvej 2 · Gentofte

www.vangede.dk
Vind præmier
Besøg Vangedes hjemmeside og
bliv klogere på hvad der sker i
Vangede. Vangedes hjemmeside
bobler af information. Klik ind
på www.vangede.dk og prøv at
finde svaret på følgende spørgsmål:
1. Hvor lang er Nymosens motionsrute?
2. Under “Butikker” og under
Farvebasen kan man se et
foto af en bil, hvilken farve
har den?
3. Hvad var indbyggertallet i
Vangede, den 1. januar
2006?
4. Hvor højt ligger Vangede
over havet?
5. Hvem har tegnet postkortene
på Vangedes hjemmeside?
6. Hvilket mobil diskotek er
der link til på Vangedes
hjemmeside?
7. Hvilket år blev Vangede
Batteri anlagt?
8. Hvem har skrevet en anmeldese af bogen “Vangedes
Lokalhistorie”?
9. Hvilken skoles elever samles
på fortet (Vangede Batteri)
den 10. juni?
10. Hvornår opføres Onkel
Danny som teater?
Find svarene på Vangedes
hjemmeside og send en mail til:
avisen@vangede.dk
eller skriv svarerne på et stykke
papir og læg det i vores postkasse i SuperBrugsens indgang inden den 30. juni 2006 og deltag i
lodtrækningen om billetter til en
musikforestilling om storbypoeten Dan Turèll. Der vil også være en del vinpræmier.
Hvis du ikke har adgang til en
computer, så besøg biblioteket,
hvor du ganske gratis kan låne
en computer, og du kan også få
hjælp til at finde Vangedes
hjemmeside.

VANGEDE

Gentoftes Kultur- og Festdage i Vangede
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Der er gratis adgang til alle arrangementerne i Vangede

Torsdag den 8. juni
Vangede Kirke
Kl. 20:00 Koncert for firehændigt klaver
Med værker af: Edvard Grieg (1843-1907) og Igor Stravinskij (1882-1937) ved klaveret: Tom Ernst og Henrik Bo Hansen.

Lørdag den 10. juni
Ved Vangede Kirke
Kl. 10:00 Morgenbord ved Kirken
Morgenbord med kaffe/the og brød 10,- pr. person som går til spejderarbejdet.

Kl. 11:00 Barbershop i Vangede Kirke
Det Danske Drengekors voksne “Barbershop Bande” opfører amerikanske barbershop spirituals og swing songs.

På græsset ved Vangede Bibliotek
Kl. 10:30 Trommeshow
Den afrikanske trommeslager og danser Stellasi Dewornu skaber stemning og glæde og fremkalder smil, latter og sved på panden med sin
fantastiske musik og humor.

Kl. 11:30 Folkemusik
Musikgruppen Yerevan, der kommer fra Armenien spiller glad
folkemusik fra Balkan, Mellemøsten og Rusland. Musikken giver
alle aldersgrupper lyst til at klappe og danse.

Kl. 12:30 Gøglercirkus
Kaj Gummisko formår med sit forrygende gøglercirkus at overraske,
tryllebinde og skabe livsglæde for alle fra 3 - 111 år.

På fortet – Vangede Batteri
Kl. 13:00 Mosegårdstræf
Tidligere elever og lærere på Mosegårdsskolen mødes til en
uformel sammenkomst - se mere på side 15.

Søndag den 11. juni
Nymosehave
Kl. 13:30 Ib Tardini
Hvordan kunne det gå så galt
Opvokset i Nymose Huse, hos enlig mor med tre børn. Været i lære
som elektrikker i Ordrup.
Filmproduceren Ib Tardini fortæller om sin vej til Italiensk for Begyndere og Per Fly’s Trilogi: Bænken, Arven og Drabet. Han er medejer af Zentropa, men han holder stadig fast i den sociale indignation.

PIZZA & GRILL
Hurtig mad af friske
kvalitetsprodukter
til en pris der giver
råd til mere.

i Vangede

Kvalitetsrens udføres
· Ruskind og pelse
· Kilorens
· Gardinrensning
· Alm. rens
· Skjortevask · Pelsopbevaring
Vangede Bygade 92
Tlf. 39 65 33 22
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Vangede set fra børnehøjde
i 1950-erne til midt 60-erne
Af Stina Herskind, født i Vangede
De første år
Jeg levede de første 2 år af mit
liv på 1.sal i en villa på Herredsvej. Vi var en almindelig kernefamilie på 5; far, mor og 3 børn.
Jeg var den yngste i den lille
flok. Så da pladsen efterhånden
blev trang, flyttede vi i 1954 ind
i et nybygget rækkehus i Nymosehuse. Dengang var kun de tre
parallelle rækker mod vest og
rækken ud til Mosegårdsvej færdigbygget. Derfor er nogle af de
første ting, jeg kan huske, at vi
nærmest boede på en byggeplads. Aktiviteterne, hvor de nye
rækker blev opført, var et udfordrende og fantastisk sted at lege.
Der var stilladser, murbaljer,
byggematerialer og duft af vindueskit. Tænk at vi fik lov.
Der blev også bygget garager
og en lille nærbutik. Den blev til
“vores” købmand.
Butikker var der i øvrigt rigtig
mange af i lokalområdet på den

tid. Der var også “Den lille købmand” midt på Mosegårdsvej,
der var en købmand, hvor Mosegårdsvej munder ud i Vangede
Bygade, og også købmænd på
Snogegårdsvej, på vejen til Herredsvej og på ToftekærsvejSnogegårdsvej-krydset .
I “butikscentret” ved Fennevangen, Mosegårdsvej og Sognevej fandtes i øvrigt alt, hvad
vi havde brug for. Vi behøvede
ikke at bruge Vangede bycenter,
fordi der var en Tobakshandel
med en Cykelsmed i kælderen,
en Tatol, der solgte næsten alt
fra hårklemmer til kaffe, et Ismejeri, der bragte mælk og brød
ud hver morgen, og hvor vi købte på regning. Selvfølgelig var
der også en grønthandler og en
slagter. Her kunne vi plage os til
lakridsrod og flæskesvær.
Familiemønsteret
Næsten alle børnene i Nymosehuse gik derhjemme hos mor,

indtil de skulle i skole. Kvinderne var endnu ikke på arbejdsmarkedet i særlig stor stil. Derfor var den børnehave, der lå på
hjørnet af Øksnevej ved postkassen et fjernt og fremmed
sted, den var meget tillokkende,
fordi der var alle mulige legeredskaber. Set med børneøjne
var pasningen der meget mere
spændende end vores frie leg.

Vi var mange jævnaldrende
børn, og nogle familier havde
op til seks eller syv børn. Vi var
alle sammen altid i krig med
børnene fra “de gule huse” på
Mosegårdsvej. Kampen foregik
med kæppe og slangebøsser.
Aktiviteter
Fastelavnsmandag foregik tøndeslagning de første år på Vangede kro, der dengang lå på Mo-

Forkæl
dig selv

Biosym-serien
Omfatter et unikt sortiment, vi har
valgt at sætte fokus på 2 produkter
Epa-Gla 120 kaps.
Normalpris: 215,Spar: 36,-

Nu 179,-

Ominimin 180 tabl.
Normalpris: 210,Spar: 41,-

Nu 169,hos Matas i Vangede
Vangede Bygade 92 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 33 22
Åbent mandag-fredag kl. 10-18 · lørdag kl. 9-14

Det gode råd gør forskellen
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KONTAKTEN
aut. EL-installatør
Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte
Tlf.: 39 65 47 60

Wiener
Salonen

klip for
ham og hende
190,børneklip
120,v/Margit Winsløw
Vangede Bygade 92
telefon 39 65 78 91

Katja ferie uge 28, 29 og 30
Anne på barsel fra uge 30
Katja og Cecilie passer salonen
mens Anne er på barsel
man - tirs
onsdag
torsdag
fredag
lørdag

9.30-17.30
lukket
9.30-19.00
9.30-17.00
9.00-13.00

-----------

Mango

Vangede Bygade 114
DK-2820 Gentofte
Tel. 39 65 60 64
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segårdsvej, og senere flyttede
løjerne udendørs til de nybyggede garager i Nymosehuse ved
Købmanden. For mødre med
ambitioner var der balletskolen
på Gentofte Hotel og danseskolen / rulleskøjtedanseskolen hos
fru Andreasen på Vangede Bygade. Og så var der selvfølgelig
min skole: Bakkegårdsskolen,

der var et helt kapitel for sig.
Med Nymosen i baghaven og
GVI tæt ved havde vi rigtig meget plads at boltre os på. I Nymosen var den haltende “mosebetjent” en kildrende udfor-

dring, når vi cyklede her. De arrige svaner havde, efter forlydende, engang dræbt to scottehunde.
Verden vokser
Med centrum her i Nymosehuse
udvidede verden sig mere og
mere i alle retninger, og alene til
fods mod Herredsvej på besøg i
barndommes villa, og fandt vej

til de mennesker, der ejede den.
De gav ribs, rabarber og gyngeture i det gamle piletræ. Og her
var jeg så også helt ved verdens
ende mod Nybrovej og lossepladsen, der lå her dengang.

Sognevej var dengang en blind
vej. Mine erindringer om selve
Vangede by og Villabyernes
Bio, er især søndagsforestillingerne kl. 16. på de billige rækker: cowboyrækkerne. Det startede med en tur forbi Viggo’s lille ishus, der lå ved siden af
Skjold Burne, han havde de lækreste flødeboller. Senere fik vi
lov til at komme til 19. forestillingen, her mødte vi Vangedes
ungdom, der hang ud på gadehjørnerne og røg smøger.
Senere orienterede vi os også
mod Gladsaxe med det dejlige
friluftsbad og Kildebakkens station, hvorfra toget kunne transportere os til Nørrebro og NORA Bio.
Gentofte By og Sø betød mindre for os, idet Lyngbyvejen var
svær at forcere, og da den blev
udbygget til motorvej blev den
et endnu kraftigere skel.
Det var først da jeg begyndte i
gymnasiet på Gentofte Statsskole, at jeg lærte, at der var
“den rigtige” og “den forkerte”
side af Lyngbyvejen.
Dengang føltes det svært at
forlige sig med at have boet “på
den forkerte side” hele sit liv!

Tryghedsopkald

Telefonstjernen er en tjeneste, hvor du mandag til fredag
kan få et tryghedsopkald fra
frivillige fra Ældre hjælper
Ældre.
Opringningen finder sted
hver dag mellem kl. 9 og 10.
Har du lyst til at være med i
ordningen eller kender du en,
der har brug for det, kan du
henvende dig til Karen Andersen på
telefon 39 65 66 21.
Ældre hjælper Ældre
Stolpehøj 150
2820 Gentofte
Tlf. 39 40 05 60

Striber til halv pris
Matas har fået nyt design på vores egne produkter
Restlager af de “gamle” striber sælges til halv pris

Halv
pris
OBS! Tilbuddet gælder kun i Vangede

hos Matas i Vangede
Vangede Bygade 92 · Tlf. 39 65 33 22
Åbent mandag-fredag kl. 10-18 · lørdag kl. 9-14

Det gode råd gør forskellen
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Gentofte Kino
Af Erik Hamre
De kommende måneder bliver
højspændte og underholdende,
thi de nye film er meget varierede og kvalitetsmæssigt i top.
Vi har haft verdenspremiere
på Dan Browns Da Vinci Mysteriet, som sikkert ikke behøver en nærmere præsentation.
Asterix og Vikingerne har
fransk opdrag, men er produceret
af dygtige danske animatorer i
Danmark. Filmen har danske
stemmer af bl.a. Søs Egelind,
Martin Brygmann, Jesper Asholt,
Dejan Cukic og David Owe.
Lotto er sommerens forrygende morsomme danske film, om
hvor galt det kan gå, når en lille
klub spiller og vinder i Lotto.
Når gevinsten skal deles, kan
det ikke undgå at give uoverstigelige problemer og uvenskaber. Bl.a. Søren Pilmark, Ditte
Gråbøl, Thomas Bo Larsen, Nicolaj Kopernikus medvirker,
det giver lattergaranti tillige
med underfundig alvor.
The Poseidon Adventure er
flot og skræmmende. En luksus-

liner bliver torpederet af en flodbølge. Filmen får Titanic til at
blegne. Wolfgang Petersen har
igen skabt en forrygende underholdende og gribende storfilm
med bl.a. Kurt Russell.
Pirates of the Caribbean:
Dead Man’s Chest bringer os
igen sammen med den charmerende ærkeslyngel Johnny Depp
og hans brave modstander Orlando Bloom.
Hele familien kan glæde sig til
at opleve Garfield 2. Et vidunderligt univers med verdens
mest dovne kat med hans elskede lasagne og mange andre
kendte figurer. Tommy Kenter
har sin mest kælne stemme på,
når han sammen med et stort
udvalg af danske stjernestemmer gør sommeren usikker.
På scenen bliver der flere
muntre og inspirerende oplevelser. Bl.a. en forestilling med
Henrik H. Lund, der synger og
fortæller om et liv i livsglædens
tjeneste. Vi ser også frem til at
byde multikunstneren Jytte
Abildstrøm velkommen. Herudover forhandles med flere andre til efterårssæsonen.
God fornøjelse!

De blå spejdere
i bybilledet
Spejderne og lederne i Vangede-Gentofte spejderne havde
længe glædet sig til at vise Vangede, hvem de er.
De fortæller: “Vi slog derfor
lejr med telte, bålplads og indgangsportal på græsstykket
mellem biblioteket og Super
Brugsen i Bededagsferien.
Weekenden over fik vi mange
gæster, der alle fik svar på
spørgsmål om os, vores gruppes
virke og metoder, og vi fik uddelt vores gruppes info-folder i
et ganske pænt antal.
I løbet af lejren bød vi bl.a. på
popcorn og pandekager bagt
over bål, hyggeligt samvær, og
flere deltog i vores konkurrence, “Tip en 13’er”.
Vinderne blev trukket lørdag
kl. 17, og to storsmilende, glade
drenge på 7 og 10 år kom og
hentede deres præmier sammen
med deres forældre.
Lørdag blev vores spejdere
sendt på stjerneløb i Vangede,
hvor de skulle finde forskellige

fakta om især Vangede. Løbet
var en del af mærket “kend din
by”, som de efterfølgende kan
sy på deres uniform.
Efter løbet havde lederne lavet
boller i karry. Bagefter hyggede
vi med bålstegte bananer og
pølser, kaffe/the og saftevand
indtil kl. 20, hvor vi pakkede
sammen og tog hjem – godt
trætte, men endnu en oplevelse
rigere.”
Læs mere på vores hjemmeside, www.Chasper.dk, hvor man
også kan finde vej til os.
Kontakt også på mail: spejderliv@Chasper.dk, Tlf/SMS: 27
96 68 88 eller besøg vores spejderhytte på Ræveskovsvej nr.
14, det er lige bag ræveskovsvandtårnet.
Mange spejderhilsener
og på gensyn Frisko

Køb/bestil billetter
på nettet
w w w. g e n t o f t e k i n o . d k

Film kan ses i din lokale biograf
Blandt de næste måneders visuelle herligheder kan vi bl.a. fremhæve:

The Da Vinci Code - Asterix og Vikingerne - Lotto
The Poseidon Adventure-Pirates of the Caribbean 2
Garfield 2 - Peter Pedal - Supermand - United 93
Vi åbner 45 min. før første forestillig, kom i god tid og hyg dig i vor dejlige café. Nyd kaminildens buldren og Galleriets skiftende udstillinger.

G e n t o f t e g a d e 3 9 · Te l e f o n 3 9 6 5 3 3 5 0

Gratis salgsvurdering
fra din lokale ejendomsmægler

M
Mad ud af huset
E
Mad til selskaber
www.mexico100.dk X
Åbningstider Mandag-fredag 15-22
lør-, søn- & helligdage 13-22 I
C
Brogårdsvej 100
Tlf. 39 65 09 65
Fax 39 65 50 50
O
Altid friske råvarer

Se menukort på
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Vangedevej 2
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Nordisk Insulin laboratorium i Vangede
Historien om en bygning med en spændende forhistorie
Af Niels Ulrik Kampmann Hansen, Næstformand i Lokalhistorisk forening
Nostalgi og pietet
inspireret af klassisismen. De 80
Indledning
Renæssance betyder genfødsel, Da insulinproduktionen var op- års brug med stadige om- og tilog det er netop, hvad der er sket hørt ville det mest rationelle have bygninger gjorde det til et detekmed Nordisk Insulin Laborato- været blot at nedrive bygningen, tivarbejde at finde ud af, hvordan bygningen oprindeligt havde set ud, men ved hjælp af ældre fotos og de oprindelige tegninger er det lykkedes at genskabe det smukke hus. Indgangsportalen, der i tidens løb var
blevet tilmuret, er genskabt med
en pyntelig sandstensbort omkring den genåbnede dør, og alle
murflader er nænsomt renoveret, der er skiftet mursten mange
steder, ligesom dele af facaden
er opfuget. Taget er repareret og

Anja og Willy Arpe
KLINISK TANDTEKNIKER

Ordrupvej 86
2920 Charlottenlund
39 90 64 50
Behandling på
plejehjem, hospital
og klinik
Konsultation efter aftale
Tilskudsordning med Kommunen
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men da dansk insulinproduktions
vugge netop havde stået i denne
bygning, følte man i Novo Nordisk det naturligt at restaurere
den og føre den tilbage til sit udgangspunkt, så at sige rense den
for senere tilføjelser og give det
en nutidig anvendelse.
Bygningens ydre formsprog
Bygningen er bevaringsværdig
som en tidstypisk repræsentant
for sin tids arkitektur, som var

Genvejen til et godt liv

riums ældste hus i Vangede. Her
startede nemlig det industrieventyr, som igennem fusionen
med NOVO i 1989 har givet os
en af Danmarks største medicinalvarevirksomheder.
Så tidligt som i 1923 startede
Nordisk Insulinlaboratorium i
små rammer og i 1928/29 byggede man den røde trefløjede
bygning på hjørnet af Ved Stadion og Brogårdsvej nær den nyopførte Tjørnegårdsskole og
med fælles indkørsel. Her forskede man i insulin, lavede laboratorieundersøgelser, producerede insulin udfra frosne svinebugspytkirtler og oprensede insulinet i mange år, indtil produktionen sluttelig omkring 1990
flyttede til Kalundborg. I 2003
var flytningen tilendebragt, og
huset er nu på forbilledlig vis restaureret og bragt tilbage til sin
oprindelige skikkelse.

efterset. Vinduerne er overalt
skiftet til koblede dannebrogsvinduer, så huset har bevaret sin
sjæl. I underetagen er vinduerne
og sålbænke sænket for at optimere anvendelsen, Oprindeligt
var disse hævet af hensyn til laboratoriefunktionen.
Bygningens interiør
Mens ombygningen stod på, har
bygningen fungeret som kantine
og som kontorer. Som produktionssted igennem årtier var huset
blevet plastret til med rørføringer, elinstallationer samt store
kølerum, disse er overalt fjernet
og fornyet.
Området omkring huset
For at forbedre oversigtforholdene for den fælles tilkørsel
med Tjørnegårdsskolen er støttemuren foran bygningen blevet
sænket og parkeringspladserne
foran indgangspartiet er blevet
nedlagt. Nogle enorme sprittanke foran huset er blevet fjernet.
Endvidere er læsseramper, skure og senere tiltag ryddet væk
fra det omkringliggende areal,
så huset præsenterer sig, som da
det var spritnyt.

Vangede Apoteksudsalg
Vangede Bygade 77
2820 Gentofte
39 65 46 00
Besøg vores hjemmeside: www.gentofte-apotek.dk
... eller send os en mail: vangede@apoteket.dk
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Novo Nordisk i Gentofte
Novo Nordisk A/S har med held
ført den røde bevaringsværdige
bygning tilbage til noget nær det
oprindelige. En af Gentoftes tidlige industribygninger står nu
som et monument for den tidlige
industrialiseringsfase. I dag finder produktionen af medicinalvarer sted på andre lokaliteter f.
eks i Kalundborg, Hillerød og
Bagsværd under langt større
forhold, men hele industrieventyret startede i Vangede med

modifikation af insulin fra svin,
hvor det i dag er helt afløst af
gærceller, der har fået indsplejset genet for humaninsulin.
Restaureringen er udført af rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, NNE A/S, tidligere Novo
Nordisk Engineering, der har hovedkvarter i Søborg, under ledelse af ingeniør Pia Winther og arkitekt MAA Niels Dahl Pedersen, men de mange håndværkere
har nu også deres del af skylden
for dette vellykkede projekt.

Willbriggie Shiraz Cabernet
14,5% alc.
Australsk vin vinder større
og større indpas på de danske middagsborde.
b
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har
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Vinduespolering
Trappevask
Ældrehjælp
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Kærlighed, Kaos &
Kolde fra Kassen
– eller hvorfor faen vi ikke bare kunne spille fodbold, i stedet
for at vælte rundt på Vangedes værtshuse ?!?
Af August Miehe-Renard
Da jeg var en stor dreng, ung
mand, rakket rod, havde vi Mosen og Poul’s Bodega, senere
lukket og genrejst under navnet
Ellekroen og med den navnkundige Vangede Bodega lige overfor. Med andre ord: vi havde
Mosen og de to kroer og så toget
ind til Byen, når der virkelig
skulle knækkes kajer og synges
salmer. Der var selvfølgelig også boldbanerne, men efter vores
opfattelse var det kun kegler, der
spillede fodbold, og vi ville hellere spille, ja, kegler som i skomager. Og det gjorde man på
kroen.
Krig på kroen
På kroen var der billard og dart
og jukeboks og skramlet Jazz og
stamgæster og John Mogensen
som ind i helvede. Kroen var
dér, hvor Vangedes ungdom
mødtes og tog pippet og håbet
om morgendagen fra den ældre
generation. Med tiden blev kroen det sted, hvor ALLE mødtes
af stadig ukendte årsager, jeg
mener ... for helvede, SÅ langt
ligger Vangede jo trods alt ikke
fra Byen. Men af én eller anden
grund dukkede efterhånden broderparten af Vangedes, Gentoftes, Lyngbys, Søborgs og Nord
(læder)-Vest’s ungdom op på
kroen ved Vangede Station.
Op igennem halvfemserne må
der have været en rivende omsætning på kroen, der var mildest talt pakket fra bar til bag-

Det tidligere Vangede Bodega, hvor der i dag er lægekonsultation.

væg fredag, lørdag, og nogengange søndag. Resten af ugen
sad stamkunderne så dér og dulmede nerverne efter weekendens blitzkrieg, mens ølvognen
læssede nye forsyninger ind til
næste rush. Bag baren tronede
Mugge, han var (i al fald dengang) evig. Som en hedensk offerpræst ved sit alter, en alfaderlig nisseboss med sit trimmede
hvide fuldskæg og ditto hår, og
samtidig en klippe af ro og autoritet der skænkede visdomsord,
øl og Gl. Dansk uden på noget
tidspunkt at tage sin King’s ud
af munden. Mugge skrev, uden
at blinke, min første barregning,
da jeg var fjorten år gammel og
utallige siden hen. Det siger vel
i grunden nok om os begge...
ahrøm, men Mugge tog ikke så
hårdt på det med alder og udskænkning, vi lignede jo alligevel alle sammen hærdede vanesutter, syntes han, med vores
stramme jeans og læderjakker,
der for længst var gået af mode i
resten af Storkøbenhavn. Og
herregud, hvad var alternativet?
Fodbold ?!? – HA!
Men Mugge passede godt på
‘sine drenge’, og fik os altid
pakket af vejen, når bølgerne
gik særlig højt og der var slagsmål i luften. Måske vidste han
bare, at omsætningen afhang af
os, hvis det endte med at nogen
af de tungere drenge, dem der
lovligt kunne købe sprit, røg ind

Telekort, HT-kort,
vin, spiritus, slik, is,
chokolade, kolonial,
kolde øl og vand

Åbent alle dage 7-22

39 96 11 99
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Men indimellem, måske to-tre
gange i kvartalet, måtte der et
Bråvallaslag til – et ægte westernslagsmål. Indimellem måtte der bare gives los i geledderne for alvor, så det kunne høres
helt til Søborg Hovedgade, hvor

de sikkert var ligeglade, og helt
op til Strandvejen hvor de i
hvert fald ikke var overraskede.
Jeg mindes især en enkelt aften i
starthalvfemserne i april, da
samtlige tilstedeværende simultant, som på forudaftalt tegn i
fællesskab gik bersærkergang.
Jeg ved ikke, hvem der startede
hvad, eller hvordan eller hvorfor. Jeg husker bare et gallaråb
og så en flaske blive knust mod
væggen over vores bås og at alt
derefter i rivende fart gik helt af
skinner, som de siger i DSB.
Sædvanligvis plejede mig og de
andre hvalpe at trække lig’så
stille udenfor, når de helt store
slag skulle slås, og folk simpelthen ikke havde tid eller overskud til at forføje deres abediplomati til fortovet.
Denne aften kunne vi bare ikke
nå ud, såre simpelt. Det gik blidt
sagt bare for hurtigt, og desuden
lå der fire hærdebrede håndværkere oven på hinanden i døren og
spærrede enhver flugtmulighed.
Dog havde en af mine makkere
åndsnærværelse nok til rydde
samtlige nærværende borde og
brikse for øl, før han kravlede i
sikkerhed under billardet til os
andre. Dér sad vi så, nok så nydeligt og med diverse forfriskninger og betragtede slagets
gang mens stole blev høvlet til
tandstikker, og jukeboksen fløj
tværs igennem rummet. Udenfor

Behandlingscenter for
led- og muskelproblemer

BROGÅRDENS
ISMEJERI

Friskt brød
hver dag

og brumme i længere tid. Og der
kunne ryge næver gennem røgen på kroen, javel. Det var ikke
ualmindeligt, at Gentofte Politi
havde en civilvogn postet på Ellegårdsvej fast i weekenderne,
så de ligesom kunne være på
forkant med udviklingen, forstås. Nogen gange var det Lyngbydrengene, der var lidt for
smarte overfor rødderne fra Søborg, og så måtte Vangedenitterne jo ta’ parti, andre gange
var det bare to stoddere, der
havde kigget lidt for grundigt på
den samme pige og nu skulle
pisse reviret af. (faktisk husker
jeg en pige der skred med en
tredje fyr, mens hendes to tidligere bejlere duellerede på næver og hopskaller... Forsmåede
gik de to mænd i baren og drak
forlig bagefter, og sommetider
var der bare en gut, der havde
fået nok, helt og aldeles NOK ...
af konen, ungerne og terminen
og nu bare sår’n stille og roligt
og i al fred og fordragelighed
ville dræbe alle og enhver, som
trak luft i hans umiddelbare
nærhed, med alle forhåndenværende redskaber.

Kiropraktik · Massage · Genoptræning
Ganganalyse og fodindlæg

39 65 87 66
39 65 21 27

Gentoftegade 35
2820 Gentofte
Telefon 39 65 12 01

Fax 39 65 52 15
www.zinko.dk
admin@zinko.dk

Søborg Hovedgade 209
2860 Søborg
Tlf. 39 66 39 39

Kontor & værksted

Mesterlodden 30

Læs mere på www.demantkiropraktik.dk
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på gaden var syv mand gået til
tælling samtidigt, og de lå i en
rodet bunke oven i hinanden,
mens gamle Verner, eller Jesus
blandt venner pga. sit lange hvide skæg og endnu længere hvide hår og højtravende retorik,
havde bredt armene ud over
dem i en alkoholisk benediktion
og velsignet dem i deres søde
søvn. Da larmen stilnede af, og
alle tilsyneladende var flygtet
fra Gentoftes Politis stormtropper, stak Mugge hovedet ned
under billardet til os og sagde
med stoisk ro; ‘hæj, drenge ...
hvis i har drukket ud så kom lige
og hjælp mig med at få ryddet
det værste møg væk og hentet et
par stole op fra kælderen... – der
skulle jo gerne kunne åbnes
imor’n kl. 11’.
Forandringer
Som nævnt lukkede og genåbnede Kroen i midthalvfemserne,
fik ny ejer og skiftede navn fra
Poul’s Bodega til Ellekroen. Stedet blev shinet lidt op, bardisken
skiftede plads og et kælderrum
blev udstyret med et poolbord,
der dog kun blev besøgt, når der
var besøg udefra. Vangedes ungdom var stadig håbløst, konservativt og forelsket forankret i
skomagerbillardets glæder. Det

Augusts venstre underarm prydes
af denne tatovering, som han fik
lavet for 5-6 år siden.

var dog de samme gamle gubber
og lemmedaskende læderjakker
der troligt troppede op og indtog
deres nye, gamle kro. Som en af
stamrotterne lakonisk sagde til
mig, da jeg brokkede mig lidt
over ændringerne; “Hva’ faen...
lokummet stinker stadig af septiktank, og bajerne er stadig billige, så mon ikke det går?”.
En ting var dog ikke som det
plejede, Mugge var væk og
vendte aldrig tilbage til sin faste
plads bag baren. Hvor han forsvandt hen vides på indeværende tidspunkt ikke, måske nogen
af de gamle drenge nede på Diligencen ved det, jeg gør i hvert
fald ikke.
Hvor Mugge før havde tronet
over sit tilrøgede imperium,
stod nu en ung kronraget gut i
vest og slips og hed Carsten.
Vest og slips på Ellegårdsvej! “hva’ fan bliver det næste”,
hvislede én af rødderne til mig
over et safarisæt og en pot skomager – “GVI i Superligaen
?!?”. Men Carsten skulle snart
vise sig at være en værdig arvtager til Mugges bardisk, han lærte sig lynhurtigt stamkundernes
navne og drikkevaner, Søren
drikker sæt, Simon vil ha’ Hof,
Jesper Jack Daniel’s og Johnny
Elephanter og August drikker
alt. Desuden var han aldrig bleg
for en gang raflebæger, kunne
jonglere billardkøen lisså fermt
som flaskerne og var stærk som
en okse og derfor snild til at tage
mindre slagsmål i opløbet og
hælde de værste drukpsykoser
ud til civilbetjentene på Ellegårdsvej, der stadig sad dér i deres Opel og troede, de var inkognito.
Og livet gik videre og os på
kroen gak med... tjaah, tider
skifter, og sæder slides blanke.

Øl og bitter fløj over disken,
jukeboksen kværnede løs og fra
billardet lød taktfaste smæld når
ballerne klappede og et sejrsgrynt, når der pludselig var
skovrydning, blegt og begge i
hul, som det hed på dét sprog.
Opbrud
Og så en dag kom dagen, hvor
mig og resten af hvalpekoblet
måtte pakke vores ting og vinke
barndomshjemmene goodbyeruth og rakke ind til Byen eller
ud på landet, eller hvor vi nu
skulle hen, for videre skulle man
jo. Ud af en gruppe knægte på
løst regnet tyve mand, plus diverse tøsebørn, blev sår’n ca. to
styk tilbage i Vangede, da resten
af flokken rejste hid og did og
bort og ud og væk. Halvandet år
efter lukkede Ellekroen for stedse og lidt efter også Vangede
Bodega. Om det bare var værtshusdøden i almindelighed, eller
fordi vi virkelig udgjorde begge
kroers uerstattelige eksistensgrundlag ved jeg ikke. Jeg ved
bare, at kroen lukkede og lå tom
og tilgroet hen i en årrække indtil en gravko og en gummiged
dukkede op og ryddede hele møget på eftermiddag. Hvor vi førhen havde stået og råbt “Mugge
er Gud!”, og “Carsten for satan!
- jeg tørster, og det er ikke efter
visdom!” ligger nu et græsbeklædt hul i jorden og afventer
sin skæbne.
Det er en sær fornemmelse, i
dag at køre op langs Ellegårdsvej og kigge til venstre og se lige lukt ned på perronen på Vangede Station. Bægerklang, latter, fuldemandsbrægen og fortumlet nævekamp høres ikke
længere fra hjørnet af Ellegårdsvej og Vangedevej. Rødderne, det nye kuld af Vangedehvalpe, sidder nu med deres

Nettobajere under broen, i mosen eller samles andre, hemmelige steder, som jeg selvsagt ikke ved en skid om. Når jeg i dag
mødes med nogen af de gamle
rødder falder samtalen uværgeligt over på tiderne på kroen, og
der bliver grint højt ved mindet
om båtnakker og branderter, kajeraslere og unge kys i vinterkulden.
Så her stopper gadedrengens
salut, sig ikke farvel – blot adjø
forever. Ingen trompeter, ingen
flag og fanfarer, bare et stille
nik og et blink med venstre øje
til en helt almindeligt ualmindelig kro i en Københavnsk forstad i lille Mor Danmark.
Tæppefald
Og nårh ja, for fan’da! – Vangede Bodega? – den genopstod
som lægekonsultation... det må
sgu’ siges enten at være kosmisk
retfærdighed eller guddommelig ironi.
Til minde om Mugge, whereever you are.

August Miehe-Renard
Født december 1975.
Opvokset på Kildebakkegårds Allé i Vangede. Flyttede som 20 årig til Frederiksberg. Bor i dag på Nørrebro.

Åbningstider
mandag - onsdag
11 - 01
torsdag - fredag
11 - 02
lørdag
9 - 02
søndag
9 - 01

Tlf.: 39 68 01 78

jema
antenner

jema-antenne.dk

39 670 580

Gentofteafdeling
Vangede Bygade 39
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 17 20
Tlf. 39 65 60 18
Fax 39 65 16 59

Holteafdeling
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Hellerupafdeling
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Osteopatisk behandling
i Gentofte Fysioterapi
Den 1. maj 2006 udvidede Gentofte Fysioterapi sit behandlingsrepertoire og tilbyder nu –
udover fysioterapeutisk behandling – også osteopatisk behandling. Fysioterapeut Henrik Ammitzbøll har fra 2000-2005 studeret osteopati ved den belgiske
skole International Academy of
Osteopathy (IAO), og afsluttede
dette forløb i oktober 2005 med
en diplom eksamen fra skolen i
Belgien og en titel som osteopat
D.O.
En osteopat er specialist i at
undersøge, diagnosticere og behandle smerter og funktionsforstyrrelser i kroppen. Den osteopatiske uddannelse er baseret på
traditionelle medicinske begreber som anatomi, fysiologi,
neurologi, biomekanik og patologi, og i behandlingen betragtes kroppen som en helhed og
disse forskellige begreber anskues i relation til hinanden. På
denne måde sigter en osteopatisk undersøgelse og behandling
mod hhv. at afklare og fjerne årsagen til en patients gener.
Osteopati søger at genskabe
menneskets korrekte funktion,
og det antages, at kroppen er
selvhelende, hvis kredsløbet er
velfungerende og kroppens forskellige strukturer mobile i forhold til hinanden. Alle teknikker, der bruges, er manuelle. Af
denne grund kaldes osteopati
derfor også manuel medicin,
fordi en osteopat alene ved at
bruge sine hænder er i stand til
at stille diagnoser, lindre smer-

ter og fjerne blokeringer, der generer og plager kroppen og nedsætter bevægeligheden og udfoldelsesmulighederne.
“En osteopat behandler alle
former for problemer i menneskets bevægeapparat”, fortæller
Henrik Ammitzbøll. “Dette kan
være nakke- og rygsmerter,
bækkenproblemer, iskias, piskesmæld, hovedpine og migræne, smerter i arme og ben, skulder- albue- og håndledsproblemer, knæ- og fodproblemer,
sportsskader, m.v. Jeg lægger
vægt på at foretage en grundig
undersøgelse af nye patienter,
og derfor varer første konsultation normalt en time”, slutter
Henrik Ammitzbøll.
For yderligere oplysninger
kan Gentofte Fysioterapi kontaktes på telefon 39 68 21 24 alle hverdage fra 8-16 ligesom
der findes information på
www.gentoftefysioterapi.dk.
Alternativt kan spørgsmål rettes
til osteopati@parknet.dk.

Tøjparty på
Mågebo

Vi blev indbudt til at vise vores tøjudvalg til beboerne på
Mågebo. Vi var meget spændte på, hvordan de ældre ville
tage imod os. Det var lidt
uvant at skulle ud af butikken
for at vise vores tøj, men vi
drog afsted med et udvalg så
der også var noget at beboerne
kunne prøve. Det blev en meget positiv oplevelse.
Bente, Linda og jeg siger
tusind tak til beboere og personale på Mågebo. Vi havde
en helt utrolig hyggelig aften
med meget grin og sjov. Vi
oplevede, at interessen for
modetøj absolut ikke aftager
med alderen.
Vi glæder os til gensyn
Bente
Sweetie mode

Vi har valgt det bedste
fra vores leverandører.
Det blev til et kæmpe
udvalg i vores lille butik
fra repeat, OneTwo, Cream,
Intown, Pardon, Signature
m.fl.
samt smykker, tasker og
et lille udvalg i sandaler.

Kig ind hos

mode
Vangede Bygade 79
39 65 31 38

Se billeder fra børnhjælpsdage på www. vangede.dk

Har du smerter i led og muskler?
- og har behov for behandling eller træning hos
specialuddannede fysioterapeuter, så ring eller
klik dig ind på vores nye hjemmeside

www.gentoftefysioterapi.dk
og læs om vores muligheder for at hjælpe dig.

midt i Gentofte

Fusion
18 karat hvidguld
og 18 karat guld
med brilliantslebne
diamanter

Gentofte Fysioterapi & TræningsCenter
Gentoftegade 52 - 2820 Gentofte
Tlf. 39 68 21 24 - Åbent kl. 7-20
Afd. Fuglegårdsvej 45 i Vangede
Tilskud fra sygesikringen og “danmark”

www.guldsmedpoulsen.dk
Gentoftegade 33 · Tlf. 39 65 02 01
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poteket informerer om medicinaffald
Mange opbevarer medicin, der er
alt for gammel. Det er ikke nogen god idé, da medicin har en
begrænset holdbarhed. F.eks har
penicillin-mikstur kun en holdbarhed på 10-14 dage, selvom
den opbevares i køleskab. Øjendråber/salve har ligeledes en meget kort holdbarhed, når de er taget i brug. Medicin er påtrykt en
“anvendes før” dato, denne dato
skal overholdes, og hvis du har
medicin stående hjemme, der er
for gammelt, skal det destrueres.
Medicinaffald skal afleveres
på apoteket, hvor det vil blive
sorteret og sendt til destruktion
på Kommunekemi. Det bør ikke
smides ud med den almindelige
dagrenovation, da medicinaffald kan skade miljøet eller det
kunne komme i de forkerte
hænder. I værste fald kan man
dø af det. Ikke kun gammel medicin bør kasseres; har du gennemgået og afsluttet et behandlingsforløb, bør du også aflevere tiloversblevet medicin på
apoteket.
Medicinaffald er et vidt begreb, der bl.a. inkluderer:

Kvaliteten
i
højsædet
Alle former for gulvbehandling udføres for
boligselskaber, ejendomme
og private
Vi kommer og går til tiden
og samarbejder gerne
med andre håndværkere
Vi klarer også trapper på
forsvarlig vis og
rydder selvfølgelig op
efter os

•
•
•
•

Receptpligtig medicin.
Håndkøbsmedicin
Medicin til dyr
Brugte kanyler. Apoteket
modtager af sikkerhedsgrunde kun brugte kanyler, som afleveres i hvide godkendte
kanylebokse, der kan fås på
apoteket.

Har du behov for at aflevere
andre ting som termometre og
batterier, skal du aflevere det separat og altid gøre opmærksom
på, hvad det er, du afleverer.
Medicinaffald omfatter ikke:
• Kosmetik
• Briller
• Proteser
• Høreapparater o. lign. (men vi
modtager gerne batterierne).
• Tom emballage!
Apoteket modtager medicinaffald fra alle private personer.
Gennemgå derfor dit medicinskab for medicin, der skal
destrueres.
Vangede Apoteksudsalg
Helle Thomasen

Sundhed
for
Seniorer
Sundhed for Seniorers
spændende program for
2006 kan hentes på
bibliotekerne, apotekerne,
de praktiserende læger
samt på Gentofte Rådhus.
Har du forslag, ris eller ros
er du altid velkommen til at
kontakte Sundhed for
Seniorer på telefon:

88 20 51 78
eller via e-mail:
sundhedseniorer@gentofte.dk

VISTI’s
GULVSERVICE A/S
Ring for uforpligtende tilbud
Kongelysvej 23, baghuset

39 68 00 60
Mobil tlf. 28 19 96 60
Fax 39 68 00 60
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Kom med ud at cykle
– og lær din kommune at kende på en anden måde.
Lørdag den 10.06.2006 klokken
10:00 mødes vi uden for klubhuset til Ordrup Cycle Club, Jægersborg Allé 148 B (man skal
ned ad stien til Hundesømosen).
Ordrup Cycle Club, Den
Grønne Guide, Lokalhistorisk
Forening og Sundhed for Seniorer vil cykle med på de to ruter,
vi i fællesskab har lavet, og som
bringer os rundt til spændende
steder i Gentofte Kommune.
“Nord-Øst Løkken”
Den ene rute kaldes i øjeblikket
for “Nord-Øst Løkken” og den
tager os mest rundt i Ordrup og
Charlottenlundområdet.
“Syd-Vest Løkken”
Den anden “Syd-Vest Løkken”
tager os gennem Gentofte og
Vangede.
Ruten er lagt, så vi ser så meget som muligt af vores smukke
kommune, men også for at vi

kan cykle på sikre cykelveje. På
den måde kan ruten også benyttes til at cykeltræne børn. Vi vil
meget gerne udbrede kendskabet til cykling som en motionsform, der kan dyrkes med glæde
på alle niveauer.
Folder med rutebeskrivelse
kan fås ved henvendelse til Ordrup Cycle Club, Den Grønne
Guide og Sundhed for Seniorer.
Derfor – spænd cykelhjelmen
og kom med.

Besøg Stellas Pølser

Åben:
Mandag - Fredag kl. 10.30 - 17.00
Lørdag kl. 10.30 - 15.00

15
Mosegårdstræf 2006

Fødselsdage, private fester, møder m.m.
kan vi også finde ud af

Café La Vie

Vangede Bygade 45
2820 Gentofte
Tlf. 39 61 66 66

afhængig af vejret, fodboldkampe og andre udefrakommende
forhindringer, men jeg håber, at
vi i år bliver rigtig mange.
Selve arrangementet er ganske
uformelt – man møder bare op,
mange tager lidt picnic med.
Nogle en fodbold og et par børn
– og der har også været flere,
der har medbragt fotoalbums og
klassebilleder. Hvis der kommer mange, og hvis vejret er til
det, plejer det at vare et par timer eller tre, men det er helt op
til dig selv. Der har også været
eksempel på en klasse, som
havde 25 års jubilæum og derfor
havde fået samlet en stor del af
klassen til denne lejlighed.
Så find din gamle telefonbog
frem og ring til et par af de gamle klassekammerater, så mødes
vi på Fortet den 10. juni ved
13-tiden.
Helle Hamann

(Ved biblioteket)
Har altid mange gode tilbud
F.eks.:
Ø Stor fadøl Grøn Tuborg
25,- kr.
Ø 2 Pølsehorn
25,- kr.
Ø Lun croissant m. hønsesalat
25,- kr.
Ø Lun croissant m. ost
20,- kr.
Ø 2 stk. frikadeller m. kartoffelsalat
45,- kr.
Ø Kaffe og kage
25,- kr.

Kunne du tænke dig at mødes
med andre tidligere elever og måske en lærer eller to fra Mosegårdsskolen? Så har du chancen
lørdag den 10. juni 2006 kl.
13.00, hvor der for 6. gang er Mosegårdstræf på plænen ved Fortet
(Vangede Batteri).
Jamen, hvad går det ud på?
Det startede i 2000, hvor jeg fik
den idé, at vi som tidligere elever på Mosegårdsskolen manglede et sted og en dag, hvor vi
kunne mødes med vores gamle
klassekammerater og evt. lærere
– derfor startede jeg den tradition, der går ud på, at vi mødes
den anden lørdag i juni ved Mosegårdsskolen ca. ved 13-tiden.
Hvis man ser tilbage på de år
der er gået – så var det første år
ubetinget den største succes, hvor
der var omkring 150 personer
mødt op. Så er det gået sådan lidt
ned ad bakke de efterfølgende år,

Et menneske, som ikke selv er ærligt, vil aldrig kunne tro, at
andre er det. Det, vi selv – i forhold til idealet – savner i vort
eget jeg, fratager vi den samlede menneskehed.
Friedrich Hebbel (1813-1863)

Bestil en gratis
og uforpligtigende salgsvurdering af din
bolig.
DanBolig yder
dig en professionel og seriøs
rådgivning.
Gentofte Tlf. 39 40 80 90
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Butikkernes åbningstider - juni 2006
A.A. Cykler Nøgler Sko Service Tlf. 39 65 34 34
midlertidigt lukket pga. sygdom
Bien og Blomsten
Tlf. 39 76 30 70
mandag
lukket
tirsdag-fredag
10.00-17.30
lørdag
9.00-14.00
søndag
10.00-14.00
Botikken
Tlf. 39 65 21 50
Brogårdens Ismejeri
Tlf. 39 96 11 99
mandag-søndag
8.00-22.00
Comet Rens
Tlf. 39 67 08 47
mandag-fredag
11.00-17.30
lørdag
10.00-13.00
DanBolig
Tlf. 39 40 80 90
mandag-onsdag
9.00-17.00
torsdag
11.00-17.00
fredag
9.00-17.00
søndag
10.00-16.00
Danni Sko
Tlf. 39 65 53 63
mandag-torsdag
9.30-17.30
fredag
9.30-18.00
lørdag
9.30-14.00
Danseskolen, Eka dans
Tlf. 39 65 31 07
Danske Bank
Tlf. 45 12 13 90
mandag-fredag
10.00-16.00
torsdag tillige
16.00-17.30
Rådgivning efter aftale 8.00-18.00
Diligencen
Tlf. 39 68 01 78
mandag-onsdag
11.00-01.00
torsdag-fredag
11.00-02.00
lørdag
9.00-02.00
søndag
9.00-01.00
Farve Basen Tapet Isenkram
Tlf. 39 65 10 26
mandag-torsdag
9.00-17.30
fredag
9.00-18.00
lørdag
9.00-13.00
Glarmester Torp
Tlf. 39 65 17 20
mandag
lukket
tirsdag-fredag
11.00-17.30
lørdag
10.00-13.00
Kirken, Vangede kirke
Tlf. 39 96 22 90
mandag-lørdag
9.00-16.00
onsdag tillige
-19.00
søndag
kun i forbindelse med
gudstjeneste
kontoret:
mandag-fredag 9.00-13.00
onsdag også 17.00-19.00
lørdag 10.00-12.00
Kontakten, El-service
Tlf. 39 65 47 60
mandag-torsdag
10.00-16.00
fredag
10.00-15.00
Mango
Tlf. 39 65 60 64
mandag-tirsdag
9.30-17.30
onsdag
lukket
torsdag
9.30-19.00
fredag
9.30-17.00
lørdag
9.00-13.00
Matas
Tlf. 39 65 33 22
mandag-fredag
10.00-18.00
lørdag
9.00-14.00

Mexico www.mexico100.dk
Tlf. 39 65 09 65
mandag-fredag
13.00-22.00
Lør-, søn- og hel.d
12.00-22.00
levering alle dage
16.00-21.00
Murer & VVS Kjeld Hansen
Tlf. 39 65 39 65
mandag-fredag
11.00-17.00
Netto
mandag-fredag
9.00-20.00
lørdag
8.00-17.00
NM Autoservice
Tlf. 39 65 79 80
Nymose Dyreklinik Døgnvagt Tlf. 39 76 00 77
mandag-fredag
12.00-17.00
onsdag tillige
17.00-19.00
lørdag
10.00-12.00
Konsultation efter aftale
Pariser Salonen
Tlf. 39 65 34 76
tirsdag-torsdag
9.00-17.00
fredag
9.00-18.00
lørdag
8.00-13.00
Skjold Burne
Tlf. 39 65 34 00
mandag-fredag
9.30-18.00
lørdag
9.00-15.00
Super Brugsen
Tlf. 39 48 17 10
mandag-fredag
9.00-20.00
lørdag
8.00-16.00
Stellas Pølser
Tlf. 20 15 51 02
mandag-fredag
10:30-17:00
Lørdag
10:30-15:00
Sweetie Mode
Tlf. 39 65 31 38
mandag-onsdag
10.00-17.30
torsdag-fredag
10.00-18.00
lørdag
10.00-14.00
Totten
Tine 39 65 71 35 / Anette 39 65 83 13
mandag-torsdag
9.00-17.30
fredag
9.00-15.00
Tyden
Tlf. 39 68 26 34
Vangede Apoteksudsalg
Tlf. 39 65 46 00
mandag-fredag
9.30-17.30
lørdag
9.30-13.00
Vangede Avis
Tlf. 39 65 74 41
mandag-fredag
9.00-16.00
Vangede Bibliotek
Tlf. 39 65 38 47
mandag-torsdag
11.00-18.00
fredag
11.00-16.00
lørdag
10.00-14.00
Vangede Pizza & Grill
Tlf. 39 65 70 76
mandag-fredag
11.00-22.00
lørdag-søndag
12.00-22.00
Villabyernes Grill
Tlf. 39 65 12 22
søndag-fredag
16.00-22.00
lørdag
lukket
Wienersalonen
Tlf. 39 65 78 91
tirsdag-torsdag
9.30-17.30
fredag
9.30-18.00

Vangede Bygade 56
Telefon 39 65 39 65

v/ Anne Lise Bronke
Brogårdsvej 102 - 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 34 76
Åben 9.00-17.00 · Fre. 9.00-18.00
Lør. 8.00-13.00 · Lukket mandag
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vvs

Butik og udstilling
Bad og modernisering
Skifer · tegl · paptag
VVS service
m. døgnvagt

Vi har de fleste ting til den
aktive sportsfamilie
· Regntøj (fra 300,-)
· Træningsdragter og sko
· Børnesko og fritidssko
· Fodboldstøvler fra 250,· Badminton, håndbold, fodbold
· Alt i løbesko/joggingsko
fra 400,... plus mange gode tilbud

Vores speciale er løb:
Altid gode tilbud:
Løbesko & specialsko fra
NIKE, ASICS, NEW BALANCE m.fl.
Løbetøj til al slags vejr
NIKE, NEWLINE, ASICS m.m.

Kom ind og få den rigtige
vejledning; vi sikrer, at du ikke
kun får løbesko, men den rigtige
løbesko, netop til dig!

Baunegårdsvej 5 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 68 11 14

DERES
LOKALE
RENSERI

Alt i fineste rens & pres

Skind- & pelsrens
samt opbevaring
Møbelbetræk &
tæpper

Kvantumrabat

NM
Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

www.byggaranti.dk

www.kjeldhansen.dk

Sportsforretning

Gardin – Dynevask

Alle disse butikker er medlem af
Vangede Bycentrum.
Medlemsbutikerne kan du kende på,
at de har dette mærke siddende i deres ruder.

Parisersalonen

Din lokale

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80

20%

Kom med
5 stk tøj betal for 4
Det billigste stk. tøj er gratis

Bemærk ekstra service
Færdigrens & pres fra dag til dag

Kig ind
Altid et godt tilbud
Åbningstid
Hverdag 11 - 17.30 · lør. 10 -13

COMET
RENS
Vangedevej 137
2820 Gentofte
tlf. 39 67 08 47

