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Henning Bondes
tur gennem Vangede

Artikler og annoncer afleveres eller sendes til: Vangede Avis,
v/AU-Kommunikation, Snogegårdsvej 49, Postboks 11, 2820
Gentofte, Telefon 39 65 74 41. Optagne artikler og indlæg
dækker ikke n¢dvendigvis redaktionens mening.

“Den gyldne Trekant”

Mange har sikkert bemærket, at
man har ryddet beplantningen
på trekanten ved Vangede-
vej/Vangede Bygade/Ny-
brovej/Brogårdsvej.

Det er meningen, at der skal sås
græs på det ryddede areal. Det
vil selvfølgelig tage sig pænt ud
sammen med de mange sted-
moderblomster, der i forvejen
pynter stedet. (Og som ser ud til
at være fredet af alle beboere i
bydelen - skønt).

Blomster og dejligt grønt græs
er en god kombination - men
måske ikke så holdbar. Derfor
synes jeg man skulle belægge
trekanten med fliser.

Måske skulle man gå så vidt, at
man pyntede stedet med et eller
andet monument og samtidig
fylde pladsen op med borde og
bænke, så man fik et samlings-
sted for beboerne i Vangede.

Meget gerne med forbud mod
stærke drikke.

Monumentet har jeg ikke noget
bud på - men en ven foreslog
mig en buste af Dan Turell. Han
mener at Dan Turell har sat
Vangede på Danmarkskortet!
Og det har min ven jo ret i.

Overskriften “Den gyldne
Trekant” er mit eget bud på et
navn til pladsen - men jeg er
åben for andre navne, bare plad-
sen bliver attraktivt udnyttet.

“Villa tectona”

er navnet på en nyåbnet forret-
ning i Vangede Bygade, forret-
ningen sælger havemøbler af
meget høj kvalitet.

Firmaet er et internationalt
dansk-tysk selskab - med navnet
for den danske afdeling: Sym-
phonea.

Men navnet Villa tectona bruges
overalt, hvor firmaet har afdelin-
ger, både her og i udlandet.

Når man har etableret sig i
Vangede, er det fordi man mener
at være godt placeret i forhold til
Gentofte, Lyngby og Søborg og
selvfølgelig Vangede.

Når man ser på de udstillede
varer kan man godt se, at de er
smukke og funktionelle .

Møblerne er for en stor del frem-
stillet i Østen, hvilket gør, at pris-
erne er rigtige.

Hvis man passer sine træmøbler
på en fornuftig måde, kan de fun-
gere i mange år - og på den måde
måske være billigere end møbler
af plastik.

Hvis man kikker ind i forretnin-
gen, kan man se en del af fir-
maets udvalg, men kataloget kan
fortælle om et langt større ud-
valg. Skal man bruge
havemøbler, så gå ind og tal med
sælgeren, han fortæller glad og
gerne om hele sortimentet.

Vangede Avis ønsker held og
lykke.

Vi er også glade for at få “lukket
hullet” i Bygaden.

Ingen bager igen!
For anden gang er Vangede
Bygade igen uden en bagerfor-
retning. Det er åbenbart hårdt at
etablere sig som bager her.

Da jeg flyttede til Vangede var
der 4 eller 5 bagerforretninger.
En efter en er de lukket - og nu
altså også den sidste.

Måske var brødet lidt for dyrt og
kvaliteten ikke helt i top!

Nu skal vi håbe på, at en ny bager
snart dukker op i vores bydel -
måske skulle han/hun prøve at
skifte leverandør.

Vi vil så gerne have en bager -
men vi vil også så gerne have
rimeligt, godt og billigt brød.

“Nymose Have”
“Nymose Have” udvides nu med 32 lejligheder til ældre. Derved
kommer man op på 73 ældreboliger.

Det hele er indrettet således, at både det gamle og nye anlæg vok-
ser sammen til en helhed.

Der bliver mange nye faciliteter, og man glæder sig til at præsente-
re det hele senere. Vangede Avis vil i næste nummer præsentere in-
stitutionen nærmere.

De gamle gymnastiksale på den tidligere Mosegårdsskole er nyre-
noverede og kan nu lejes til forskellige formål.

Skal man lave gymnastik, danse folkedans eller lign., - så ring til
Gentofte Kommune, som står for udlejningen.

Det værksted som “Ældre hjælper Ældre” har startet i kælderen i
Nymose Have, har nu været i brug et stykke tid.

En halv snes efterlønnere og pensionister er aktive og hjælpsom-
me med at få andre i gang. Værkstedet bruges også af Nymose Ha-
ves egne beboere.

Lokalerne er pæne og indeholder et rigt sortiment af værktøj og
bænke m.m. Der er også gode muligheder for at hygge sig i loka-
let.

Værkstedet holder i øjeblikket sommerlukket, men åbnes igen til
september.

12 postkort fra
det gamle
Vangede

Oscar Fiehn har tegnet
efter gamle fotografier
som han husker Vangede.
Det er et kulturhistorisk
minde fra Vangede.
Postkortene er trykt i
farver og kan købes i
Vangede - alle 12 kort for
39,-

De kan købes hos bl.a.

Cafe Rhina, Skjold Burne,
Munkekiosken.
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VILLY ARPE
KLINISK TANDTEKNIKER

KONSULTATION I HJEMMET

39 65 64 90 · 44 97 85 50

Brogårdsvej 115
2820 Gentofte

man, ons, fre
tir

: 13-15
: 10-15

Din lokale
Tømmerhandel

Buddinge
Trælasthandel A/S

Buddingevej 272-278
2860 Søborg

v/ Buddinge Hovedbanegård

39 56 04 11

Påskud på påskud på påskud....
En historie fra det virkelige liv.

Jeg skal skrive noget til Vange-
deavisen, som jeg nu har haft tre
måneder til at gøre. Jeg skal
være færdig i morgen. Idéen er
der næsten, og målrettet går jeg i
gang med at tænde computeren.
Stadig optimistisk finder jeg
programmet. Det driller mig lidt.
Jeg er ikke en ørn foran en
skærm, men jeg lader mig ikke
sådan slå ud, så jeg bruger en
rum tid på at finde ud af tingenes
sammenhæng. Men ak! Jeg ind-
ser, at her må hentes hjælp. Jeg
griber telefonrøret og ringer til
en veninde. Ikke at hun har me-
get mere forstand på den slags
end jeg selv, faktisk tværtimod,
men det kunne jo være hun
kendte løsningen, og desuden
kan jeg jo lige benytte lejlighe-
den til at fortælle hende, at jeg så
hendes nabo i bussen igår.

En halv time forsvinder hurtigt i
en telefon, men så må hun også
løbe, for hun er ved at bage bol-
ler. Inden hun lægger på når jeg
lige at spørge hende om det her
computerprogram, men hun gri-
ner højt og siger, at hun kender så
godt som intet til det, hvorfor jeg
dog ikke ringer og spørger min
far. Nå ja, det kunne jeg selvføl-
gelig, tænker jeg, da jeg har lagt
røret på, men beslutter, at jeg
selv må finde ud af det. Det kan
jo ikke nytte noget, at jeg bliver
ved at ringe og hyggesludre med
folk som jeg finder det for godt.
Jeg ser modløst på skærmen. Nå,
så hun er ved at bage boller, tæn-
ker jeg og rejser mig for at gå ud
og lave kaffe, men så skal jeg
også i gang bagefter. Mens kaf-
fen laver sig selv, går jeg ind for
at fortsætte, men falder over et
katalog fra Magasin. Okay afta-
ler jeg med mig selv, når kaffen
er færdig lægger jeg kataloget
væk. Det lover jeg. Tre kvarter
går der, og kaffen er vel strengt
taget færdig for længst, men nu
skal jeg jo også i gang. Når jeg
lige har ristet noget brød altså.
Bagefter er jeg mæt og klar til at

gå i aktion. Der skal jo energi til
arbejdet, tænker jeg og sender en
lidt flov tanke mod franskbrød,
smør og pålægchokolade. Jeg
synes allerede jeg kan mærke det
på lårene. Jeg standser foran det
store spejl i entreen, og kaster et
kritisk blik på mig selv. Opdager
med rædsel en begyndende
bums på hagen og valfarter til og
fra toilettet med diverse rense-
midler, men ligemeget hjælper
det. Til sidst er staklen blevet
dobbelt så stor, og har antaget en
pudsig lilla farve. Jeg finder
dækstift og pudder og forsøger at
udbedre skaden.

Nu SKAL jeg i gang. Jeg får an-
bragt mig i en højst ejendomme-
lig stilling på stolen, således jeg
faktisk sidder oven på min ene
fod. Det varer ikke længe før den
giver sig til at sove, og jeg må op
og stå og hoppe lidt rundt på den
for at få liv i den. Man kan jo da
ikke koncentrere sig med en so-
vende fod! Efter ti minutter er
jeg klar igen, men bliver hurtigt
enig med mig selv om, at grun-
den til den manglende koncen-
tration skyldes det rod der her-
sker på mit skrivebord. Jeg giver
mig til at sortere papirer, og hen-
ter sågar en klud til at tørre støv
og indtørrede kafferinge af med.
Okay, så skulle vi vist være der.
Uheldigvis er der en mand i radi-
oen der giver sig til at snakke og
han SMASKER så jeg er ved at
blive vanvittig. Til at begynde
med bilder jeg mig ind, at jeg
sagtens kan ignorere ham, hvis
bare jeg holder mig for ørerne og
nynner lidt for mig selv, hvilket
unægteligt gør det meget be-
sværligt at arbejde. Men jeg for-
byder mig selv at gå over og
slukke. Jeg MÅ simpelt hen ikke
rejse mig før jeg er færdig. Helt
færdig vel og mærke! Jeg forsø-
ger at bilde mig ind at alskens
ulykker vil ramme mig og min
familie, hvis jeg så meget som
TÆNKER på at gå over og sluk-
ke. Men oh -denne smasken...

Jeg laver reglen om således, at
ulykkerne vil ramme mig hvis
IKKE jeg går over og slukker.
Jeg gør det, men hvilken stilhed,
hvor den dog larmer. Jeg forsø-
ger at finde en CD at sætte på,
men kan ikke helt blive enig med
mig selv om hvad jeg gider høre
når det kommer til stykket. Efter
en rum tid tænder jeg for radioen
igen, men gudhjælpemig om
ikke tåben sidder der endnu og
smasker, tilsyneladende fuld-
stændig intetanende om hvor
møgirriterende det er at høre på.
Jeg sukker højlydt. Mit blik fal-
der på en skjorte der ligger og
venter på at blive strøget. Jeg
henter strygejern og strygebræt,
med god samvittighed, for så kan
det jo være at smaskeren er for-
svundet ud ad æteren i mellem
tiden, og man skal jo kunne kon-
centrere sig om arbejdet....

Brich & Wørmer

39 68 33 30
Vangede Bygade 114 - 2820 Gentofte

Gentofte / Vangede / Dyssegård
30

Tag os med på råd
Når du skal sælge bolig - Når du skal købe bolig

Nye regler betyder, at ejendomsmæglere MDE,
nu også som købermæglere kan stille deres viden

og erfaring til rådighed for dig som køber

Så velkommen hos din lokale DE-ejendomsmægler
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9. klasse der udgik fra
Mosegårdsskolen 1973, har i år

og i den anledning afholder
klassen en fest, med deltagelse
af elever og lærer fra "dengang".

har det ikke været muligt at
få kontakt til alle; derfor håber vi,
at vi ad denne vej, forhåbentlig

ved læsernes hjælp, måske alligevel
når at få fat i dem vi mangler.

25 års jubilæum

Kalaset løber af stablen
d. 20. juni 1998.

Desværre

De efterlyste er:

EFTERLYSNING

Annie Holmboe Jensen,

der boede på Stolpehøj, og bl.a. havde
tre ældre søstre.

Lene Jensen,

der boede på Snogegårdsvej, tæt ved
Vangede Bygade. Lene havde en store-

bror der hed Jens Erik, som i de små
klasser gik i samme klasse som os.

Helle Jeppesen,

der boede på Stolpegårdsvej, i de røde
karreer der ligger bag ved børnehaven.

Helle havde en storesøster der hed
Susanne.

Hvis ved noget, kære læser,

da venligst til én af nedenstående:

Inger Hertz
(tidligere Hansen, Stolpehøj 55)

tlf. 49 14 30 39
eller

Karen Dyring
(tidligere Middelvej 7)

tlf. 45 88 53 19

du
ring

Tlf. 39 65 66 06

Vangede Bygade 45

Gæst til egen fest
Total arrangement
Kr. 450,- pr. kuvert

Skt. Hans
Igen i år drager “Café Rhina” på
Skt. Hans udflugt til Vangede
Kilde, hvor der grilles. Senere
går fakkeltoget til søen, for at
skyde heksen over på den anden
side, og udflugten afsluttes med
varm heksesuppe i cafeen.

Et nærmere program kan hentes
i cafeen, hvor billetsalget er
startet. Pris: kr. 70 for voksne og
halv pris for børn.

Rhina
39 65 17 20

Sommertid

- Badetid

eller ensfarvet
Bikini eller Badedragt

fra kun 149,-

Slå-om nederdel
kort eller lang

fra 199,-

Piratbuks og T-shirt.
Hele sættet 179,-

Sommerens
sødeste kjoler

fra 199,-

T-shirt fra 45,-
Shorts 129,-

Blondeundertøj
har vi lige fået hjem

og meget meget mere

mode
Vangede Bygade 79

2820 Gentofte
Tlf. 39 65 31 38

NB

Kig ind hos Bente og Ben

Du finder dem fra str. 38-52

mønstretFlot

SARONG
i flotte mønstre

kun 99,-

Jeg vil tage mit eget liv....
-og leve det!

En bog af Erik F. Jensen, som har boet i Vangede
i over 50 år, og som har leveret flere artikler til
Vangede Avis.

Den kan købes eller bestilles hos:
købmand Per Anderson
Snogegårdsvej nr. 15
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Mesterlodden30·2820Gentofte
Telf.39651488·Fax39652907

Alt i ombetrækning
af møbler
·nyeoggamle
· i s tof oglæder

BOLIGMONTERINGLC

SNEDKERMESTER

John Petersen
Agertoften 20
2820 Gentofte

Tlf. 39 65 85 77
Bil 40 30 85 77

Tandlægerne

Vangede Bygade 63, 1
2820 Gentofte

Tlf: 39 65 34 31

JAN KRONSTRØM &
JØRN SCHIFTER-HOLM ApS

Dansk Karosserifabrik

Mesterlodden 26 · 2820 Gentofte

Tlf: 39 65 88 77

Autoopretning · Lakering
Rustrep. · Mekanisk Arb.
Bil i rep. tiden 10/Kr/Dg.

RUBRIK
SØJLEN
RUBRIK
SØJLEN

Brdr. Jeppesen

Mesterlodden 44 · 2820 Gentofte

Tlf. 39 68 00 99

Lokal VVS service

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

LARS
HANSEN A/S

INDBRUDSSKADER

MASKINSNEDKERI

DØRE OG VINDUER

39 68 04 73
Kongelysvej 6 · 2820 Gentofte

MØBELRESTAURERING

Vangede Bygades
forbedring og udbygning
af Henning Bonde

I sidste nummer af Vangede
Avis, talte vi med Thomas Gje-
rulff, Teknisk Forvaltning, om
den udbygning og forbedring af
Bygaden, som Gentofte Kom-
mune har lovet at iværksætte i
dette forår.

I en ny samtale med Thomas
Gjerulff til dette nummer, giver
han udtryk for, at projektet ikke
er aktuelt i øjeblikket, da politi-
kerne ikke har sat penge af til
projektet endnu. Der er således
lange udsigter for udbygningen
m.m.

En henvendelse til formanden
for Vangede Bycentrum, Rhina
Hansen, er dog mere optimistisk,
idet hun siger, at pengene er be-

vilget og at der kun ventes på en
overordnet plan for området,
som centerforeningen arbejder
på i øjeblikket. Hun vil nu kon-
takte de kommunale myndighe-
der.

Det ville vel også være både ret
og rimeligt, at der blev ofret nog-
le kroner i Vangede. Ikke mindst
set i forhold til den måde, hvorpå
både Københavns amt og Gen-
tofte Kommune har belastet by-
delen i den seneste tid.

På et introduktionsmøde på den
nye institution for sindslidende,
var der stor bekymring fra bebo-
erne, og især fra børnefamilierne
i nærheden.

Samtlige politikere glimrede
iøvrigt ved deres fravær på mø-
det!

Velkommen i
Folkekirkens
Nødhjælps
genbrugs- og
u-landsbutik

Folkekirkens Nødhjælp

Vangede Bygade 88
Genbrugsbutik

Fredag

Mandag - Torsdag

Lørdag

10 - 17

10 - 13

10 - 13

Fra Gadeforeningen
af Rhina Hansen, formand
Så fik vi lys og luft! “Trekanten”
ud til Brogårdsvej blev ryddet for
krat , og dermed blev vi
forhåbentlig også fri for alt det
affald der lå og flød. Der bliver
nu sået græs, og hvis hundee-
jerne tager sig i nakken, undgår
vi at der bliver hundetoilet i ste-
det, hvilket vil være lige så lidt
attraktivt. Det er nu ikke kun
hundeejere der bør tage sig i nak-
ken, det bør vi alle gøre. Vores
affald må helt ned i affaldskur-
vene, og ikke blot “der henad”.
Da vi alle synes at mene, at det er
“de andre” der sviner, “de andre”

der hamstrer o.s.v. kan det godt
være, at vi alligevel skal overveje
vores egen adfærd en ekstra
gang.
Skulle det trods alt vise sig, at det
vitterlig er “de andre” der ikke
kan finde ud af det - så hjælp
dem!
Gentofte Kommunes kultur- og
festdage finder i år sted i dagene
4. til 7. juni.

Der er mange gode arrange-
menter og tilbud, som jeg vil an-
befale at man benytter sig af. Det
bliver nogle fornøjelige dage, så
hold udkig efter opslagene.
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Hvad er høfeber?
Høfeber skyldes overfølsomhed
overfor pollen. Pollen er uhyre
små partikler som græs, træer og
planter udsender, når de blom-
strer. De pollen, der oftest giver
høfeber er, el, hassel, elm, birk,
græs og bynke. Høfeberen kom-
mer hvert år i cirka samme perio-
de, afhængig af hvilken type pol-
len, du er allergisk overfor.

Du kan følge dagens pollental-
og varsling for morgendagens
pollental i avisen, i radioen, på
TV eller se det på Gentofte
Apoteks Homepage
195.97.155.136/ga.

Mængden af pollen svinger i lø-
bet af dagen. Der er flest græs-
og træpollen om eftermiddagen,
mens der er flest gråbynke om
formiddagen. På regnvejrsdage
er der mindst pollen i luften, da
regnen skyller pollen til jorden,
og hindrer blomsterne i at udsen-
de flere pollen. Derimod er der
mange pollen i luften, når solen
skinner, og det blæser.

Der er ikke så mange pollen i luf-
ten om natten, som om dagen.
Disse ting skal du tage hensyn til,
når du skal lufte ud derhjemme,
og når du skal udendørs. Du bør
f.eks. lufte ud på et tidspunkt,

hvor der ikke er så mange pollen
i luften.

Det kan være svært at skelne hø-
feber fra almindelig forkølelse.
Begge dele kan give røde rinden-
de øjne og tilstoppet næse, men
hvis du er forkølet, kan du også
have sejt gulligt slim i næsen og
eventuelt feber. Har du derimod
høfeber, er sekretet fra næsen
tyndt og vandigt.

Gode råd:

Du kan indimellem skylle øjnene
eller næsen med saltvand. Det
renser, så du får færre sympto-
mer og får bedre effekt af øjen-
dråber eller næsespray.

Hvis du har høfeber, kan du sam-
tidig være allergisk overfor be-
stemte frugter og grøntsager.
Vær opmærksom på det og spørg
på apoteket efter en brochure.

Hvis du har allergi og planlæg-
ger at få børn, så er der størst risi-
ko for, at dit barn får høfeber,
hvis det bliver født i marts, april
eller maj måned.

Helle Thomasen
Vangede Apoteksudsalg

Vangede Bygade

Træn din teori på Internettet,
gratis!
Skal du tage kørekort, eller vil
du teste eller genopfriske din
“gamle” teori prøve så har du
nu chancen på

http://www.teori.dk

Systemet kan bruges som et
supplement til kørekortunder-
visningen, men kan dog hver-
ken afløse teoriundervisningen
eller køretræningen.

Systemet består af et simpelt
afkrydsningsystem med op til 4
delspørgsmål. Når man har
svaret på alle spørgsmålene kan
man gennemgå sine fejl, der
bliver vist med et FORKERT
udfor de steder man har fejl.

Systemet består idag af 25
spørgeskemaer med gennem-
snitligt 20 sider af 3-4 spørgs-
mål, så der er nok at gå igang
med.

Systemet omfatter spørgsmål
med færdselstavler, vejaf-
mærkninger, overhaling og me-
get andet. Der bliver løbende
tilføjet såvel spørgsmål som
billeder til systemet, - en af de
smarte ting ved internettet, - i
forhold til en bog.

For at bruge systemet skal du
bruge MS-Explorer 4.0, syste-
met fungerer IKKE med Net-
scape 4.0. samt 28K, 56K eller
ISDN internetforbindelse.
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Om vejhuset
I det seneste vinternummer af
Vangede Avis omtales en serie
smukke postkort, som er trykt ef-
ter tegninger af en gammel Van-
gedeborger Oscar Fiehn. Huset
på et af kortene har kunstneren
givet navnet SLADRERÆK-
KEN. Det er ikke korrekt. Nav-
net på det pågældende hus er ret-
teligt VEJHUSET, som bladet
iøvrigt tidligere har bragt et gam-
melt foto af. Huset med det lidt
uvenlige navn SLADRERÆK-
KEN, er ligesom VEJHUSET
forlængst revet ned. Det lå hvor
nu Snogegårdsvænget breder
sine 3 etagers ejendomme ud
over det areal hvor SLADRE-
RÆKKEN tidligere gav husly til
nogle af Vangedes socialt svage
beboere. Iøvrigt tæt på tidligere
tiders gadekær, som kan formo-
des at have været en slags møde-
plads for datidens Vangedebor-
gere.

Omkring VEJHUSET oplevede

jeg engang en lille rar historie på
mit arbejde. Med ambulancen
skulle jeg bringe en ældre kvin-
delig patient til sygehuset, men
hun ville under ingen omstæn-
digheder høre tale om dette, uan-
set hvor indgående vi forklarede
hende at det var til hendes eget
bedste, når en læge havde ment
at en hospitalsindlæggelse var
påkrævet. Mens vi forsøger at
overtale patienten, får jeg øje på
et lille fotografi, hvor 2 ældre da-
mer står og taler foran et gam-
melt hus. Spontant udbryder jeg
jeg: “Jamen det er jo VEJHU-
SET hjemme i Vangede, og det er
jo mor Hulda og Line Sydame
der står og taler sammen.” Den
bemærkning ændrede totalt pa-
tientens holdning.

Nu fik vi en snak om VEJHU-
SET og dets daværende beboere.
Først om Line som var patien-
tens søster, og om Lines søn
Egon, og om mor Hulda, som jeg
langt ude havde nogle svage fa-
miliemæssige relationer til.

Også en tredie familie i VEJHU-
SET, hvis drenge jeg var vokset
op med, spurgte patienten inte-
resseret til. Det gik der lidt tid
med, og efter nogen snak havde
patienten helt skiftet mening. Nu
kunne hun nok se at lægens be-
slutning om indlæggelse var rig-
tig. Vi fik damen båret ned i am-
bulancen, og på vejen til sygehu-
set kunne vi fortsætte vor snak
om VEJHUSET og dets beboere.

Karlo Kryger

Vangede
Apoteksudsalg

Har meget
- men ikke

hvad som helst

Vangede B ygade 77
T lf. 39 65 46 00

Gentofte apotek,
Gentoftegade 35,
2820 Gentofte
Tlf. 39 68 03 11

- Genvejen til et godt liv -

Sommer hos

Masser af sødt, smart og frækt
børnetøj til drenge og piger
fra str. 0-16 år.

Kvalitets undertøj og strømper
til gode priser

Mariehønen

Smarte shortssæt fra
"Fixoni" og "Pippi"
fra 98,-

"Fransa"
Underkjoler og sommerkjoler
fra 149,- og i str. 8-16 år.

Mariehønen • Vangede Bygade 62
2820 Gentofte • Tlf./fax 39 65 65 78

Besøg...
Pølsevognen

i
Vangede City

Mandag - Fredag
Kl. 11.30 - 19.00

Åbent:

Ide - stedet
Hobbyfolk mødes på Nymose-
have, Stolpehøj 148, kælderen,
hver torsdag 10 - 14. Vi har
etableret et arbejdsdygtigt
værksted.

Vi holder sommerferie og mø-
des igen torsdag den 3/9.

Nye interesserede er meget vel-

komne, ring gerne og hør nær-
mere om denne nye aktivitet
under

Ældre hjælper Ældre

på

31 67 88 12 Bent Kamper

eller

39 65 00 68 Ib Winter

En slagsang
Dan Turell bringer i bogen Van-
gedebilleder et par vers som an-
giveligt skulle være lidt af en
slagsang i tyvernes Vangede.

Det lyder rigtigt, således husker
jeg en version jeg lærte i drenge-
årene i den angivne periode. Vel
er det ikke den store lyrik, og må-
ske kan det ikke engang betegnes
som en skillingvise? Men så kan
vi da tage den som et udtryk for,
og eksempel på, den enkle ud-
tryksform som fandtes i de mere
folkelige kredse på den tid. For-
fatterens navn kendes ikke. Det
mærkelige udtryk “inke-pinke
parlevu” som gentages i versene
kunne måske lede tanken hen på
at det er en af første verdenskrigs
populære og sangbare franske
soldatersange, som har været
forbillede for en lokal “lyrikers”
velmente forsøg på at skrive en
slagsang til de “raske drenge i
Vangede”.

: Raske drenge fra Vangede
Parlevu:

Det er nogle satans knægte
de kan både slå plat og fægte
(= betle)
Inke-Pinke parlevu.

: Raske drenge fra Vangede
Parlevu:

Vi klarer os med det vi har
selv om røven er nok så bar
Inke-Pinke parlevu.

: Raske drenge fra Vangede
Parlevu:

Vi farer rundt i fuld galop
og slider vore sutsko op
Inke-Pinke parlevu.

Karlo Kryger
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“Jeg synes at de er meget
gode i Vangede. Mine ynd-
lingsbutikker er Matas og
Danni Sko. Jeg synes også
der skulle være en Bog og
idé-forretning”.

“Jeg har nu boet i Vangede i
58 år, altid handlet i Vangede,
hvor jeg altid er blevet mødt
med smil og god betjening,
gode varer og masser af til-
bud. Jo - Vangede er OK”.

“Vi kører gerne længere for at
få rigtigt bagerbrød, nemlig
hos ”Dennigs". Men, skal
min mand have tøj o.l., har vi
et godt sted at handle, lige om
hjørnet, hvor der altid er smil
og venlig betjening, ja, nem-
lig hos Vangede Herremaga-
sin".

“Er meget glad for de 2 blom-
sterforretninger. Den ny lille
”kunst"handel trænger vi
også til. Og Cykelhandleren
er i en klasse helt for sig".

“Fint udbud af forretninger,
altid god ekspedition eller
rådgivning. Stor tak til Han-
delsforeningen i Vangede for
dens initiativer”.

“Vedr. SuperBrugsen; nogen-
lunde rimelig oversigt, men
lidt snæver indgang ved ind-
købsvognene til forretnin-
gen”.

“Mange dejlige butikker,
mangler dog en boghandel”.

“SuperBrugsen, samlings-
sted som i en provinsby, sko-
mageren med evige flag ude
foran og bolscher! samt en
humoristisk/alvorlig snak og
diskusion, Posthuset med en
meget venlig betjening, Ma-
tas med et godt vareudbud,
apoteksudsalget; ja, vi har det
hele i Vangede - ikke at for-
glemme de to dejlige menne-
sker Dorrit og Erling Bjerre
samt sekretærerne Inga og
Anne-Brit.

Vi bor således, at der er lige
langt til Vangede og Gentofte,
men vi handler i Vangede.

Vores foretrukne forretning
er IKKE Netto, selvom vores
økonomi mener vi burde!

Nej, SuperBrugsen - for her
er der atmosfære samt et dej-
ligt personale. Man fornem-
mer, at de har det godt og af-
slappet indbyrdes med en god
tone, trods travlhed. Altid
smilende kassepersonale
med en kvik bemærkning og
høflighed overfor alle - gamle
som unge. Desuden finder de
på så mange spændende op-
stillinger af varer, og sorti-
mentet er der bestemt ikke
noget at klage over. Og så det
herlige frugt- og grøntmarked
foran. Tænk, et slid hver dag
med alle de paller, der skal
ind og ud! Men vigtigst! Be-
hold det menneskevenlige og
gode miljø blandt personalet -
det er dét der sælger bedst - og
giver een lyst til at komme
igen. Det sidste var et godt
råd til bestyreren af Super-
Brugsen. Så skal I nok stå di-
stancen med Netto".

“Køb ind som en leg -
Vangede er til for dig”.

“Til hverdag og fest -
Vangede er bedst”.

“Vangede - smilets by”.

“De er så flinke i
Vangede”.

“Vangede Bygade med stil
- du møder altid et smil”.

“Der er så hyggeligt i
Vangede”.

“Vedr. SuperBrugsen;
mangler flere dagligvare-
priser, så man slipper for at
gå i Netto, præcis efter
samme vare, bare op til 6
kr. billigere pr. stk. Dette
gælder også i Fakta”.

“Jeg handler i Vangede
Herremagasin p.g.a. den
gode betjening, og også i
andre butikker i denne hyg-
gelige by”.

“Vi kan godt li' at forret-
ningerne ligger samlet i
Vangede, bl.a. en god Netto
og Tøjeksperten”.

“Når cyklen går i spind, må
man ned til Finn. Er det no-
get med tøj, har vi eksper-
ten, og Frejlev sætter kulør
på det hele”.

“Bruger alle butikker i by-
gaden samt slagteren på

Munketorvet”.

“Jeg handler i ”Mariehø-
nen", fordi de lige har de
ting, jeg kan li'".

“Lyngby City, lad dem
fare. I Vangede har vi den
ægte vare. Hjælpsomhed,
smil, det hele er der. Dér
forretninger os bedst be-
værter”.

“Jeg kører daglig gennem
Vangede på vej hjem fra ar-
bejde på cykel, og handler
derfor daglig især i Fakta,
Brugsen og Netto, som jeg
er meget glad for”.

“Vi kan godt li' Tøjeksper-
ten, på grund af en udsøgt
betjening”.

“Kører jævnligt gennem
Vangede og handler gerne
dér p.g.a. venlig betjening i
butikkerne, bl.a. Cykelfor-
retningen, Freilev-Farver,
Matas, Sweetie-Mode og
blomsterforretningerne”.

“Det er altid en fornøjelse
at handle i de forskellige
forretninger i Vangede: Fin
service og et smil”.

“Bedre end de gyldne sale -
at handle hos de lokale”.

“Er bare glad for det hele i
Vangede”.

- Om vi kan lide Vangede?

I sidste nummer af Vangede Avis bad vi læserne skrive et par linier
om Vangede. - Her er et mindre udpluk:

Blandt alle de dejlige svar,
har vi trukket lod om 3 x 3
flasker rødvin. De heldige
blev:

Lisa Andersen
Maren Terkelsen

Lis Nielsen

Vi siger tak for alle de positive
svar, som I kan læse på denne
side samt side 12
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Med Niels Juel til
Odessa

Af Mogens Malther

Inspireret af Karlo Kryger's be-
retning om rejse i Sovjetunionen
i 1988, får jeg lyst til at fortælle
om mit første møde med dette
store land. I 1931 aftjente jeg
min værnepligt påmønstret Or-
logsskibet “Niels Juel” og ople-
vede derved min første store ud-
landsrejse. Togtet gik fra Køben-
havn direkte til Konstantinopel
(Istanbul), gennem Sortehavet til
Odessa, videre t i l Piræus
(Athen), Genova, Algier, Bor-
deaux og hjem.

Naturligvis skrev jeg mange bre-
ve hjem om mine oplevelser som
gast på et orlogsskib og følgende
er citeret ordret fra mine breve
som 20-årig:

11. Juni:

Nu er vi i Odeassa og Sovjet-
Rusland.

14. Juni:

I går var vi altså i land på russisk
grund. Byen er umådelig forfal-
den og kedelig med lange lige
gader eller boulevarder, der løber
parallelle som i Fredericia. Vi
kom i land kl. 08.30, og nogle
store busser hentede os ved land-
gangsstedet, som var pyntet med

signalflag og dannebrogsflag.

Vi kørte så en tur rundt i byen og
kom tilbage og spiste middag
ombord. Kl. 13.00, var vi atter i
land og var til en fodboldkamp,
der var arrangeret i anledning af
vort besøg. Vort hold var sam-
mensat af nogle fra skibet, der
sagde, de kunne spille fodbold,
og holdet havde aldrig spillet
sammen. Vi fik selvfølgelig læ-
stelige klø 18-3, men russerne
sagde også, at det var deres bed-
ste hold i Odessa, ikke marinere.

Men da kl. var 20.00, kom da-
gens clou. Vi blev afhentet af
busserne igen og kørt til det røde
hus, d.v.s. en slags soldater-og
officersklub. På vejen blev vi
hyldet af indvånerne og blev
modtaget med honnør. Det var i
et gammelt palads. Det første vi
så, da vi kom inden for, var et
mægtigt billede af Lenin på en
talerstol. Ovenpå var der et mu-
seum af gamle og nyere våben.
Så spillede et stort orkester op til
skafning, og vi satte os til bords i
en mægtig sal med musiktribune
i baggrunden, hvor et russisk
millitærorkester spillede ganske
pragtfuldt under hele forestillin-
gen.

Kom og se vort udvalg i nyheder af

fornuftige - sjove - praktiske - smukkebrugsting

BØRNETØJ 1 - 7 år

Yndige pigekjoler i silke og viskose
Skjorter og bukser i hør og rappe sweatshirtsæt til drenge

DONUM

Oli Prik NATOLI

& eget design

DONUM- 15% på i

GAVER & BRUGSKUNST VANGEDE BYGADE 90

2820 GENTOFTE 39 76 03 76 200 m fra IKEA

V i l l a
t e c t o n a

Villa tectona udbyder havemøbler i høj kvalitet, der
udelukkende er produceret i teaktræ. Gennemtænkt
design og flot finish for god komfort, brugervenlighed og
lang holdbarhed. Vi fører flere serier i ægte ergonomisk
design.
Udtræksborde, foldeborde, klapborde, sideborde, herre-
gårdsstole, klapstole, bænke, solvogne, dækstole,
strandstole, serveringsvogne, parasoller.

Eksklusive havemøbler.

Eksklusive havelamper.
Royal Botania er en serie af
havelamper udført i teaktræ,
granit, eller rustfri stål. Alle ud-
ført i smukt maritimt design og
konstrueret til lang holdbarhed.

Vangede Bygade 56, 2820 Gentofte
39 65 40 55

Åbningstider:
Mandag: 10.00-17.30 Tirsdag: 10.00-20.00 Onsdag: 10.00-17.30
Torsdag: 10.00-20.00 Fredag: 10.00-18.00 Lørdag: 10.00-16.00
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Vi var ca. 300 til bords, russiske
og danske marinere mellem hin-
anden. Vi begyndte med koldt
bord: syltede svampe, leverpos-
tej, der smagte ad h- til, fisk og
salater. Det smagte altsammen
godt undtagen leverpostejen. Så
fik vi suppe med en hel masse ur-
ter i, derefter en fiskeret, 2 fisk,
det var stegt hele med hoved og
hale og lignede sild. Så steg og is
og mocca, ganske dejligt.

Når jeg så tilføjer, at der var vin
og øl og cigaretter til maden og
Cognac eller likør til kaffen, kan
I nok forstå, at vi var i knippel-
godt humør, da vi endelig ved
0.30 tiden kørte hjem med bus-
serne.

Festi Odessa

Denne fest gav Odessa by, og en
af os holdt tale på tysk. NB, der
var ingen officerer fra skibet
med. I går aftes kom ganske
uventet en indbydelse til at kom-
me i Odessa's opera. Der gik en
revolutionsballet: “Den røde Lo-
tusblomst”, der også har været
omtalt hjemme. Vi tog så ind til
byen ved 19.30. tiden og kørte i
biler til operaen. Den var umåde-
lig flot. Balletten vi så var ganske
pragtfuld med dejlige danse og
dejlig musik. I pausen - 3 akter -
gik vi rundt i foyer'en. Der var en
bar, hvor man kunne få smørre-
brød med kaviar 1,20 kr. og te på
en stor samovar, serveret i glas.
Al luksus er dyrt. Vi talte med en
militærmand. Han fortalte, at de
var alle arbejdere, og at en arbej-
der fik mere end mange ingeniø-
rer. En arbejder tjente gennem-
snitlig 3 dollars (ca. 10,- kr.) og

kunne herfor føde sin familie.

Forestillingen var forbi kl. 23.00,
og kl. 24.00 skulle vi have hun-
devagt. I teatret sad vi trods fore-
stillingen og kæmpede med søv-
nen. Den foregående nat havde
vi kun sovet 2 timer, og denne nat
det samme - fra 4 - 6 om morge-
nen. Vi sov i det hele taget kun,
når vi var i søen.

15. Juni:

I går havde vi landlov, og jeg, der
var kommet bort fra mine kam-
merater, var inde på et revoluti-
onsmuseum, hvor jeg fik det
forevist af en kustode, der talte
tysk. Det var meget interessant.
Senere blev jeg af en ung russer
ført hen i en skole, hvor jeg over-
værede 2 timers tysk-undervis-
ning. Eleverne er gennemsnitlig
20 år og kaldte sig studenter. De
sad og læste en tysk bog, og læ-
rerinden sad kun og kunne råd-
spørges, når der var en særlig
vanskelig glose. Derefter gik jeg
med nogle unge fyre med hjem,
d.v.s. de boede på en mægtig ka-
serne, hvor der ialt levede ca.
2000 unge mennesker, der kun
læste og gik i skole, begge køn.
Det var meget morsomt. Bagef-
ter, ved 21-tiden, var vi så i bio-
grafen, der er gratis. Regeringen
udøver en meget streng censur
med biografstykker, og det er
som regel kun propagandastyk-
ker for Sovjet, der fremføres. Be-
søget i Odessa har i det hele taget
været meget interessant.

I 1994 genså jeg Odessa, men det
er naturligvis en helt anden hi-
storie.
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“Vangede” - min bydel
Søndag eftermiddag. Kold
martsdag, kulden kravler ind,
hvor der ikke er knappet til. Jeg
ifører mig den varme vinterfrak-
ke, halstørklæde og luffer. Efter
en næsten overstået weekend, er
det tid at få lidt motion - så af-
sted.

Østsiden

Min motionstur bliver rundt i
Vangede. Mine ben fører mig
ned til kirken, det spændende
klokketårn står fast forankret -
lader sig ikke påvirke af den do-
minerende blæst. Klokkerne
svinger sagte, som er de parate til
at bimle ud over Vangede. Byga-
den ligger øde, det er jo søndag
eftermiddag. Jeg haster forbi
Netto, der hviler ud, inden folk
myldrer ind i morgen tidlig. Her-
remagasinet frister med forårstøj
- foråret må jo komme! Swee-
tie-Mode ligeledes. Jeg husker at

trykke på knappen ved lyskur-
ven, inden jeg skal passere. Jeg
har jo ikke lyst at blive stående
længere end nødvendigt. Jeg må
lige kigge ind hos blomsterhand-
leren. Jeg imponeres over, hvor
dekorativt ganske få grene kan
arrangeres. Hos Pizza-pasta-bu-
tikken er der et par sultne unge
mennesker. Duften fra forretnin-
gen trænger ud gennem den luk-
kede dør. Skjold Burne har
spændende vine, hvis navne jeg
ikke kender. Det kan der jo hel-
digvis gøres noget ved, ved lej-
lighed. Apoteket ser tilknappet
ud. Jeg tænker på, så godt det er,
at jeg kan nå til et apotek på få
minutter. Hver måned henter jeg
det gratis og meget oplysende
blad “Helse”.

Brugsens lange facade fortæller
om næste uges tilbud. Joh, jeg
handler i Brugsen. Her får jeg de
specielle ting, jeg ikke finder hos

Netto og Fakta. De unge menne-
sker i butikken springer gerne for
mig, når jeg er for tungnem til
selv at finde det, jeg søger!

Midt i bygaden

Hvor er det godt, at Charlotte-
klubben igen fungerer efter
branden. Jeg tror, ingen af os i
Vangede, var upåvirket af den
grimme hændelse med ildebran-
den. Jeg går ad den lille flisevej
bag huset. Så kommer mit gode
bibliotek. Jeg kalder det MIT
bibliotek, når jeg omtaler det.
Lyst, venligt og indbydende. Her
henter jeg så mange oplevelser i
bogform. Her henter jeg også
Gentofte Kinos månedsoversigt
og meget andet. Her har jeg tid -
eller tager mig tid, så læses andre
aviser, end min egen morgen-
avis. (I sommerferien, da biblio-
teket var ferielukket - jo, jeg sy-
nes, det er en menneskeret, også
for bibliotekarer, at holde fri) - så
var jeg på et andet af kommunens
biblioteker. Bestemt venlig be-
tjening! - men MIT bibliotek var
det altså ikke!

Café Rhina er bestemt kommet
for at blive. Godt at have mulig-
heden for at slå sig ned med sine
biblioteksbøger, bladre lidt,
mens der drikkes en kop kaffe.

Damefrisøren, der overtog
“Kontakten”s forretning (“Kon-
takten” ligger nu så smukt på
Mosegårdsvej med fin udsigt.
Han opbyggede sit image, så vi
ved, hvor vi kan finde ham, når
der er brug for hans ekspertise) -
lokker med mulighed for at få sat
krøllerne. Vinduet prydes af en
brudekjole - det er da forårsbud-
skab! Skoforretningen har for-
årsfodtøjstilbud. Jeg kigger lidt
på mine gamle og varme vinter-
støvler, som jeg ikke kan klare
mig uden - endnu, men godt at
vide, at der er muligheder for ud-
skiftning, når forår og sommer er
her!

Endnu en blomsterhandler. An-
derledes end den anden, men

også inspirerende. Forår og
blomster hører sammen. Ram-
memandens butik er lige om
hjørnet. Vinduet prydes med
spændende plakater. Inspiration
igen. Pizzaforretningen om hjør-
net er tom. Inde i baglokalet står
unge mænd parat til at betjene.
Modigt, at åbne forretning hos
os, der i forvejen har 2 andre lig-
nende forretninger, hvor vi kan
købe mad de dage, hvor vi ikke
har tid og lyst til at kokkerere i
eget køkken.

Tilbage af vestsiden

Jeg krydser gaden og passerer
nogle mennesker, der hastigt
myldrer ind i Fakta. Her er søn-
dagsåbent. En fin mulighed, når
man lige opdager, at der alligevel
ikke er købt det, der skal bruges.
Jeg passerer Posthuset. Her er
nedrullet. Vil jeg noget, så må jeg
dukke op igen mandag. Til gen-
gæld har Posthuset overtaget fle-
re af bankens funktioner.

Boghandlerens butik bliver nu
befolket. Godt. De store tomme
vinduer virker så deprimerende,
som er en del af gaden uddød, og
sådan er det ikke i Vangede By-
gade. Det bliver spændende at se
de nye indehavere. Havemøbler,
har jeg læst. Igen forårstegn.
Også forår i den lille kælderbutik
“Mariehønen”, med yndigt bør-
netøj. I min barndom var foråret
den tid, hvor det blev fastslået, at
forårstøj/sommertøj var man
forlængst vokset fra i løbet af
vinteren, så der skulle købes nyt!
Bageren lokker med lækre kager,
men jeg skynder mig forbi. Det
skulle jo være en motionstur ef-
ter rigelig weekendmad og me-
gen stillesidden, men det ER fri-
stende!

Nede hos Skomageren er der
fyldt op med sko på hylderne,
kan jeg se. Jeg har den specielle
lugt i næsen - den lugt, der kom-
mer fra bagflikkede sko, nye
snørebånd og skosværte. Vi er
heldige, at vi har en skomager i
Vangede. Dem er der vist ikke så

Ejnar Schüsler
Snedker- og
tømrerfirma

Mesterlodden 6

39 65 25 11
Reparation og

vedl igeholdelse
Special itet:

Inventar

Ejnar Schüsler

Parisersalonen

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

DERES
LOKALE
RENSERI
Alt i fineste
rens & pres

Bemærk
ekstra service

COMET RENS

Skind & pelsrens
samt opbevaring

Gardin - Dynevask

Kig ind
Altid et godt tilbud

Færdigrens & pres
fra dag til dag

Møbelbetræk &
tæpper

Vangedevej 137
2830 Gentofte
tlf. 3167 0847
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mange af i vores smid-væk-sam-
fund. Cykelhandleren frister
med nye cykler og fornuftige cy-
kelhjelme. Det er også forår -
puds cyklen og så afsted. Men
måske skal den gamle skærve-
knuser lige have en kærlig hånd
hos cykelsmeden?

Så er vi også så heldige, at have
en forretning, hvor vi kan indle-
vere det af vores tøj, som vi ikke
gider gå med, ikke kan passe
mere! Kirkens Korshær kravlede
fra kælderbutikken op i jordhøj-
de. Jeg stopper altid op, når jeg
handler på min Bygade. Så
smukt der pyntes. For små penge
kan vi supplere vores garderobe.
En hyggelig betjening af damer,
der gider bruge deres uge - de får
ikke en øre - til at sælge os noget.
Der kan gøres gode fund. Og
pengene går til noget godt!

Så kommer vores lille nye gave-
butik “Donum”. Det er spænden-
de at følge med i den udvikling,
der sker med butikken. Indeha-
versken bliver simpelthen dygti-
gere og dygtigere til at pynte - og

dermed friste os. I dag er der de
sødeste påsketing, jamen så er
foråret lige om hjørnet!

“Villabyernes Grill” ligger her,
hvor den har ligget så mange år -
mange år før jeg flyttede til Van-
gede. De gamle forretninger skal
vi beholde. Jeg nærer megen re-
spekt for de mennesker, der er på
arbejde, når de fleste af os andre
har fri.

Frisøren på hjørnet lokker også.
Et spejl i forretningens dør, hvor
jeg får øje på mit eget forblæste

hoved, siger mere end mange
ord.

Matas lokker med diverse cre-
mer og andet. Den unge indeha-
ver fik for et stykke tid siden en
pris for den smukke forretning.
Det fik ham ikke til at ligge på
den “lade” side - tværtimod!

Jeg går over gaden og op ad Sno-
gegårdsvej. Farvehandleren har
vinduet fyldt med ideer til at
male i de små hjem. Man skulle
tro, han havde besøgt mig! Når
forårslyset vælter ind ad vindu-

erne, ses behovet for pensler
dyppet i spændende forårsfarver.

Nu skynder jeg mig hjem. Blæ-
sten er taget til, og der er snesky-
er i horisonten, men nu tror jeg,
at foråret snart kommer. Det har
min Bygade fortalt mig".

Af Lisa Andersen

VINKÆLDER TIL SALG
Vi har været i Frankrig

på de kendte cru classe slotte og fået lov til at købe
et lille parti vine fra deres kældre

Husk
der er kun ganske få vine af hver årgang

så først til mølle......

Dette vinkælder - udsalg starter :

TORSDAG D. 4 JUNI KL. 8.00

Vangede Bygade 61
2820 Gentofte
Tlf. 39 68 05 38

Også et godt sted at handle bedre vine

Margaux:
Brane Cantenac '79
Giscours '82
Palmer '82
Rauzan Segla '93

Saint - Julien:
Gruaud Larose '75.'78,'92
Leoville Barton '78
Leoville Poyferre '79
Leoville Las Cases '81,'83
Branaire Ducru '82
Lagrange '82
Langoa Barton '88
Talbot '94

Haut - Medoc:
La Lagune '82

Pauillac:
Latour '52,'75
Lynch Bages '49,'86,'93,'95
Pichon Lalande Comtesse '58
Grand Puy Lacoste '75
Pichon Baron '91

Graves:
Haut Brion '74,'75,'80,'86
Mission Haut Brion '85,'86

Saint - Estephe:
Montrose '75,'85
Cos d'Estournel '78,'79,'81,'83

Pomerol:
Lafleur Petrus '75,'88
L'Evangile '81

VINKÆLDEREN

A.
A.CNSServiceApS

VANGEDE BYGADE 86
39 65 34 34

Skal du have

Ny cykel

Klemmer skoene,
skal de forsåles
eller have en
anden kulør

Ny nøgle
inden du taber
den gamle

eller repareret
den goé gamle

Slebet dine knive
eller sakse

Nyt dørskilt

Det hele klares hos
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Wiener

Salonen

v/ Margit Winsløw
Vangede Bygade 92
telefon 39 65 78 91

for hamog hende

klip

krøl

KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

Salg af EL-Materiel

EL-pærer & lysstofrør

El-arbejde

frakl. 7.30- 16.30

Forretningen

fra 10.00 - 16.30

Lørdag lukket

Fredag lukker vi 15.30

mellem
11.00 & 16.00

billig
øl og bitter

HVER DAG:

Kr. 12,-

Tlf.: 39 68 01 78
Vangede Bygade 97-101 · 2820 Gentofte ·Tlf. 39 65 49 99

Eksklusiv kemisk rens & pres

Kvalitetsrens udføres

- Kilorens
- Alm. Rens
- Skjortevask

- Ruskind & Pelse
- Gardinrensning
- Pelsopbevaring

FOTOKÆDEN

Gentoftegade 66
2820 Gentofte

Tlf. 39 65 08 37

Tilbud i juni måned

Filmtilbud
3 Polaroid
200 ISO

135 - 24

135 - 36

50,-

65,-

TILBUD

normalprisForstørrelse
15 x 21

24,-

12,-

Madeira - Madeira,
overraskelsernes ø

Der har tidligere her i Vangede
Avis været omtale af rejsemål -
lad dette være et bidrag i rækken.

Man flyver ca. 4.000 km og lan-
der på en ø udfor Afrikas kyst.

Man sætter sig glad og tilfreds
efter en vel overstået rejse ned
for at nyde udsigten på strand-
promenaden, og betragter de
mange turistbåde fra alverdens
lande, der ligger i havnen en dags
tid, og så, midt i menneske-
mylderet - dukker dagens første
overraskelse op - Deres udsendte
medarbejder fra Vangede Avis,
Henning Bonde, med frue.

Efter udvekslinger af oplevelser
om rejsen til øen, hotelværelser,
ture o.s.v. skilles man, men
dagens anden store overraskelse
finder sted, da vi om aftenen på
én af byens talrige restaurationer,
hvor vi nyder øens fiskespecial-
itet, Espada-fisken, ser ægtepar-
ret Bonde træde ind ad døren. At
vi løber på hinanden et par gange
til i løbet af ugen, skal kun med
for fuldstændighedens skyld.
Kan det mon være, at vi danskere
stort set har de samme interesser
og vaner? Det kunne en sociolog
sikkert give en fyldestgørende
forklaring på, men særdeles hyg-
geligt var det.

At besøge denne pragtfulde ø,
beliggende i Atlanterhavet, kan
varmt anbefales.

En vulkanø, ca. 15 mill. år gam-
mel, med alle mulige blomster,
orkideer, eucalyptusskove,
bananpalmer, agurketræer, ka-
poktræer, bregnetræer fra alver-
dens lande, plantet i botaniske
haver og også fritvoksende.

Bilture i en bjergegn så voldsom,
besøg i dybtliggende dale, f.eks.
Nonnernes dal, hvor befolknin-
gen før bilismens tid var henvist
til møjsommelige vandringer
langs “levadaer”, d.v.s. vandløb,
“slædeture” fra byen Monde er
også en attraktion, som skal
opleves og prøves, hvis man har
mod. En rigtig spændende tur.

Erling og Jette, Lillemosevej
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“Drengestreger”
af Erik F. Jensen,
før Vangede, nu Nivå.

Når jeg tænker tilbage på mine
meriter i det gamle Vangede i
40'erne, kommer jeg i tanke om
en bestemt episode.

Vi børn havde nogle gange for
vane at stå oppe på en skråning
ved Gentofte Vænge på Snoge-
gårdsvej, og så stå her og råbe
ukvemsord efter de store drenge,
når de var på vej hjem fra skole.

Det resulterede selvfølgelig i, at
de løb efter os, hvad små børn el-
sker, og så sørgede vi altid for at
løbe ned i en mørk kældergang
som vi kendte ind og ud, og hvor
vi hurtigt slap væk fra vore for-
følgere, der som blinde ravede
rundt i mørket.

Men en dag, var det
nær gået galt.

“Nå, er du der igen, dit lange
hyl”, havde jeg lige råbt efter en
stor dreng, og så gik den vilde
jagt over stok og sten, lige hen til
en frelsende opgang, men her gik
det galt. I stedet for at komme
ned ad trappen til højre til kælde-
ren, så havde jeg så meget fart på,
med “hylet” lige i hælene, at jeg
røg lige ud og op ad trappen til
alle lejlighederne.

Så tak, nu var jeg fan-
get i en fælde.

Vi løb op til 1. sal og til 2. sal, og
så var jeg på den, for nu var der
ikke flere etager. Desperat tryk-
kede jeg på dørklokken til lejlig-
heden til venstre. (Det er underti-
den utroligt, hvad mennesker
kan udrette, når de bogstaveligt
talt er trængt op i en krog). Me-
dens jeg samtidig henvendte mig
til “hylet” og sagde:" Du rør mig
ikke, for nu kommer min far, løj
jeg, og et øjeblik efter kom mæl-
kemand Sørensen, der lige træt
var kommet hjem fra arbejde, in-
tetanende ud og åbnede døren.
“Jægersborg Mejeri” stod der at
læse på et stort forklæde, han

havde hængende på maven.

“Nu skal jeg sige Dem en ting”,
indledte den store dreng konver-
sationen. “Jeg vil ikke finde mig
i, at Deres søn hver gang jeg
kommer hjem fra skole, står nede
på gaden og råber ukvemsord ef-
ter mig”, “Jamen det er slet ikke
min søn”, afbrød Sørensen gan-
ske roligt det lange “hyl”, og me-
dens de to stod dér og diskutere-
de min biologiske herkomst, så
jeg pludselig mit snit til hurtigt at
dukke ned under “hylets” lange
spærrende fremstrakte arm, og i
hurtigt løb styrte ned ad trappen
igen, ned til den frelsende kæl-
dergang, som barmhjertigt sør-
gede for, at jeg ikke fik en røv-
fuld.

Men det her er ingen ting at tale
om, når man tænker på de meri-
ter Dan Turell oplevede i 60'er-
nes Vangede.

Jeg citerer: “Og Arne fra Nymo-
se Huse skød engang viceværten
i røven. Han skød viceværten i
røven med et haglgevær fra tag-
vinduet i huset, mens viceværten
gik og fejede nede på gaden, og
viceværten kunne fandme nok
mærke haglene i røven. Og han
drejede rasende omkring og kun-
ne ikke se noget, og så vendte
han sig rundt en gang til, og fik
straks endnu flere hagl i røven.
Og han kunne stadig ikke se no-
get som helst, for Arne dukkede
sig, så snart han havde fyret, så
viceværten blev stående der på
stedet, og så helt rødsprængt
apoplektisk ud, mens øjnene rul-
lede rundt i hovedet på ham, og
haglene kløede og sved i røven,
og pludselig sprang han i ren pa-
nik to meter frem ad fortovet, og
stak i løb.

Det var sateme et godt show, men
Arne havde osse trænet længe,
for Arne var den omhyggelige
type, der altid forberedte alting
grundigt. Han havde ligget der i
tagvinduet i flere uger, og trænet
ved at sigte efter viceværtens tu-
lipaner og skyde hovederne af
dem én for én .....".

Find 5 fejl

Find 5 fejl på billede nr. 2, og sæt en ring omkring det.

din lokale kiosk

Salg af alle HT kort
Klippekort og månedskort

Vangedevej 144 - 2860 Søborg - Tlf. 39 69 13 95

MunkeKiosken

Giv lykken
en chance!
Husk alle vores

spillemuligheder
Tips

Oddset
Lotto

Skrabespil

12 forskellige isvarianter
Vi lægger ud med
et isnende tilbud

Gammeldaws isvafler

Datatips

Tipsprogram
Kom med tipssystem fra
din egen PC
Så indlæser vi den i
vores PC

Køb 5 is og få 1 gratis
du får udleveret
en kupon til stempling
ved hvert køb
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Navn

Adresse

By

Ris og Ros til butikkerne:

:

:

:

Kuponen afleveres i "kontaktkassen"
hos Café Rhina senest

den 1. juli 1998.

til Vangede Avis nr. 15

Husk at du også kan vedlægge egne indlæg i "kontaktkassen".

Solstråle-
historie
Under strejken, da der var vild
panik i butikkerne, havde jeg
en dejlig oplevelse.

Det var fredag aften og jeg
skulle have brød til cafeen.
Der var tomt på alle hylder og
jeg henvendte mig til en med-
arbejder i Brugsen, for at høre
om der evt. var noget brød ude
bag ved, som ville komme
frem næste morgen. Jeg for-
klarede, at hvis det ikke var
tilfældet, skulle jeg ud og
skaffe det andre steder, da jeg
skulle bruge det til et selskab i
cafeen.

Nu er der i mellemtiden kom-
met en ung mor med et barn
ved hånden hen til os. Da hun
hører min forespørgsel og for-
klaring, tager hun et toastbrød
op af sin kurv og siger “du må
gerne få dette her”. Hun hav-
de kun dette ene brød i kur-
ven! Jeg var ganske målløs,
midt i dette ragnarok, hvor
alle kun tænker lidt for meget
på sig selv, var der en som vil-
le give noget fra sig!

Jeg takkede mange gange, na-
turligvis nej tak - men denne
oplevelse vil jeg aldrig glem-
me.

Tak til den unge mor, ikke blot
for tilbuddet om brød, men i
højere grad for følelsen af den
glæde, hun gav mig.

Venlig hilsen
Rhina, Café Rhina

K VAL IT E T E N
I

HØJS Æ DE T

VIS T I' s
GU LVS E R VICE

Alle former for gulv-
behandling 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

R ing for uforpligtende tilbud

39 68 00 60
Mobil tlf. 30 33 06 79

Fax 39 68 00 60

Vangede Bygade 97-101 · 2820 Gentofte ·Tlf. 39 65 49 99

Morgan polo shirts i
nye farver med
brystlomme og
diskret broderi.
Vælg mellem

forskellige
farvekombinationer

199,95


