17. Nummer

Glædelig jul
Så er den her igen. Julen. Det
kommer bag på nogle, mens
andre har været forberedt i halve år. Sådan er vi forskellige.
Nogle har købt gaverne engang i februar, mens andre skal
haste ud i sidste sekund. Sådan
har det altid været. Nogle køber på internet, andre farer land
og rige rundt for at lede efter
parkeringsplads og en gave, de
lige så godt kunne have spadseret hen efter i vores lokale
butikscenter i Vangede. Det
sparer benzin. Det sparer tid og
ærgrelser og det sikrer os et
styrket lokalt miljø, hvis vi
bakker op om de handlende,
der trodser tidens udfordringer
og stadig udbyder varer til salg
i gåafstand fra vores huse. Tak
for det. Og de er der. Gaverne
til bedstefar, og til oldebørnene. Vi har det hele. Du kan få
din and med svesker eller steg,
hvis du er til det. Der er cykler
og gryder og potter og pander
og gulvtæpper. Uldne trøjer og
letsindigt undertøj. Du skal bare gå ind i butikkerne, hvor der
er rigtige mennesker parat til at
give dig en personlig service,
som du må kigge langt efter i
mange af de store varecentre.
Så gør dig selv en tjeneste. Aflæg dit lokale handelscenter et
besøg før du begiver dig ud i
bilkøerne for at hente varer, du
lige så godt kunne finde her til
konkurrencedygtige priser.

5. Årgang

Vinter
1998

Jul 1998 i Vangede

Og hvis du ikke gør det. Hvis
du er ligeglad med det lokale,
så forestil dig en Bygade, hvor
alle butikkerne er blevet til
ejerlejligheder eller advokatkontorer med grå gardiner og
dyb kedsomlighed. Det kan
blive virkelighed. Julegaver er
ikke kun et spørgsmål om glæde her og nu, men kan vore
med til at afgøre, hvordan vores lokale miljø skal se ud i
fremtiden.

Alle ønskes en glædelig jul
og et godt nytår
Allan Andersen

Vi kan se at vores opfordring fra sidste nummer af Vangede Avis er blevet taget op og det
glæder os derfor at vi denne gang har mange små historier fra vores læsere.
En butik i Vangede · En glæde i det mørke november · Kroen der lukkede og skolen der opstod ·
Når julen kommer til Vangede · En “Vangede- bisse” fortæller · Vangededigt · Besøg skaber
glæde · Vangede er mere end en Bygade · Begyndertysk og naboens datter.
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Et besøg
der var 100.000 kr. Værd!
Tirsdag den 29. oktober havde
Dansk Tipstjeneste indkaldt til
en reception hos den lokale
Skjold Burne forretning i Vangede.
Anledningen var, at Kirsten
Halberg fra Frederiksberg havde købt et skrabelod til Mandags
Chancen i forretningen og var
blevet udtrukket til deltagelse i
TV2.
Det gjorde hun så mandag aften den 28. oktober og vandt
100.000 kr.
Distriktschef Claus Vöge fra
Tipstjenesten ville derfor hylde
den heldige vinder med en gavekurv med mange dejlige lækkerier samt overrække forretningens indehaver en buket blomster samt et diplom i den anledning.
Men hvorfor køber en person
fra Frederiksberg en skrabelod i
Vangede?

Jo sagen er den, at Kirsten Halberg og hendes mand, der er vinhandlere på Gl. Kongevej, har
haft forretningens indehaver og
bestyreren ansat i deres forretning og derfor var taget til Vangede for at ønske dem tillykke
med deres ny forretning.
Man skulle selvfølgelig også
støtte de nye indehavere - og det
viste sig - at det var en god forretning til hele 100.000 kr.
Mon ikke de kikker ud igen?
Kirsten Halberg er, foruden at
være en heldig skrabe-spiller,
også kendt i andet regi. Hun er
nemlig formand for HEN-RY Foreningen af hensynsfulde Rygere og tolerante Ikke-Rygere.
Skulle nogen af Vangede Avis´
læsere have lyst til at blive medlem, så ring til Kirsten Halberg
på 33 24 31 68 ml. 10-14.
Henning Bonde.

Kunst i Vangede
“Siddende sneugle” Gunnar
Westman 1915 - 1985
Kunstværket er udført i cement og var oprindelig opstillet ved legepladsen i Øregård Park. Er senere flyttet til
Vangede Filialbibliotek.
Gunnar Westman skildrer
især motiver fra dagligdagen.

Mange af Westmans arbejder
er opstillet på offentlige pladser, som f.eks. “Orm og tyr”,
Krogerup Højskole, “Gåsespringvandet”, Tivoli og “Påfuglen”, Nicolaj Plads.
EE

Matas • 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 nødvendigvis redaktionens mening.

Vangede Bygade 92
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 33 22
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En butik i Vangede
Hvis De har været i Matas for
nylig har De uden tvivl lagt
mærke til den meget avancerede
form for reklame som indehaver
af Matas i Vangede Christian
Holme har anvendt? Nogle vil
måske være tilbøjelige til at tro
at det nærmere var reklame for
en frisør, men nej. Christian
Holme har indtil for nylig passet
sin butik iført mørkt og hvid
stribet hår, og Matas logoet stående i nakken.
Har du udelukkende modtaget positive kommentarer?
Ja, det har jeg bortset fra én, har
alle syntes det har været vældigt
sjovt og kommenteret det. Selv
min mor! Man kan annoncere
nok så meget alle mulige steder,
men at lave noget med håret, det
virker!! Vi trænger til noget sjov
og ballade, for det synes kunderne også er skægt.
Hvad er din næste plan?
Det vil jeg ikke afsløre, men jeg
kan fortælle så meget som at den
er planlagt, og den er også skør.
Christian Holme har været ejer
af Matas i Vangede i to år. Historien bag er kort
fortalt at han er
udlært som materialist i Matas
på Strandvejen
hvor han startede som bydreng,
fordi
gymnasiet ikke
rigtig var noget
for ham. Han
opdagede at det
var sjovere at
omgås mennesker på en hyggelig måde og
oven i købet tjene penge på det.
Han var på
Strandvejen i 11
år, indtil Erdmann
tilbød
ham job i Matas
i Vangede. For
ca. to år siden
købte han butikken som gen-

Hun siger at han
ellers så så sød
ud.

nemgik en kraftig renovering i
sommer.
Men var det din
drengedrøm?
Ha ha, nej det var det vel ikke.
Jeg ville vel ligesom alle små
drenge være brandmand eller
politimand. Men et livsforløb er
jo noget mærkeligt noget. Der
sker jo så mange tilfældige ting.
Min søsters gode venindes far
havde Matas på Strandvejen.
Sådan gik det til at jeg startede
min karriere. Og at jeg fik smag
for det.
Christian Holme passer butikken alene denne tirsdag eftermiddag, så vi må indimellem
finde os i at blive afbrudt af kunderne. Således kommer en ældre
dame ind i selskab med en ung
pige. Formodentlig en hjemmehjælper. Hun skal have en parfume.
I et lokalsamfund som Vangede må du have mange faste
kunder?
Ja, det har jeg også. Der er mange kunder der kender mit navn
uden jeg kender deres, og det er

egentlig lidt irriterende, men jeg
kan jo ikke huske dem alle sammen.
Men det må jo være anderledes
at drive forretning i Vangede
end for eksempel inde på Strøget?
Ja, jeg kunne ikke tænke mig at
have forretning inde på Strøget.
Der har man jo slet ikke mulighed for at have den samme kontakt til sine kunder. Der er det
mere hurtigt ud igen. Her kender
du dine kunder bedre, og du kan
tillade dig at tage lidt gas på
dem. Man får meget privat at vide om kunderne: Nu skal barnebarnet til eksamen, eller konfirmeres eller familien skal til Kreta på sommerferie, og så er det
jo lidt vigtigt at prøve at huske at
spørge til hvordan det nu er gået
næste gang kunden kommer og
handler. Men jeg kan godt lide at
det ikke er så upersonligt som
det ville være inde midt i
København.
Hvad opfatter du som god
service?
Hmmm… god service er jo
mange ting. Det er jo forskelligt
hvad den enkelte kunde opfatter
som god service. Det handler i
høj grad om at stikke en finger i
jorden. Men god service synes
jeg er, når kunden kommer ud ad
butikken med andet end en vare.
Hvis man også føler man har fået en oplevelse.
Der kommer flere kunder. En
ældre dame kommenterer Christians festlige frisure som jo altså desværre ikke er der mere.

Får du meget positiv respons fra
dine kunder?
Ja det gør jeg, men
det skyldes også Signe
og Birthe der er her. De
er i høj grad med til at
kunderne er glade for at
handle her. Man kommer
langt med godt humør, venlighed og humor ikke
mindst.
Hvad med Ikea, påvirker det
din forretning på nogen
måde?
Ja, men udelukkende positivt.
Ikea skaffer mig kunder så jeg er
selvfølgelig glad. Hvorfor skulle jeg ikke være det? Det er måske ikke ligefrem kønt, nogle
ville nok bruge ordet grimt, men
Vangede får flere kunder.
Hvor længe bliver du?
Lige nu når du spørger svarer
jeg at jeg bliver, men fremtiden
kan jo give nogle nye udfordringer, der kan jo ske så meget.
Med disse ord hængende i luften trasker Vangede avisens udsendte ud på en kølig Vangede
Bygade, fuld af forventning om
hvad det næste festlige indslag
fra Christian Holme mon vil blive.
Camilla Møller Olsen

B ien og B loms ten
Jul er t idt il s ammenkoms t er
s å mødes familieog venner
glædenhver, giv dem bloms t er
det bringer glæden s om vi kender

v/ Charlotte Jørgensen
Vangede Bygade 77
Tlf.: 39 76 30 70
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En glæde
i det mørke
november

K VAL IT E T E N
I
H ØJ S Æ DE T

A/S

39 65 87 66
39 65 21 27
Fax 39 65 52 15

Traditionen tro, bød Vangede
kirke d. 7.-8. november velkommen til basar 1998.
Tamburkorpset markerede åbningen med musik foran hovedindgangen.
Kirkens lokaler vrimlede med
mange aktiviteter, bl.a. loppemarked, salgsboder, tombolaer
og en café med mad og drikke.
Popkorn maskinen poppede
lystigt til glæde for de mange
børn, der sammen med deres
forældre kunne købe lodder i
tombolaerne og vinde børnepakker eller besøge loppemarkedet med legetøj. Desuden
kunne børnene også se tegnefilm i en børnebio hver halve time.
Basaren blev også i år bakket
op af venlige spejdere og andre
frivillige, der yder en stor indsats til glæde for publikum.

Kontor & værksted

Alle former for gulvbehandling udføres for
boligs els kaber, ejendomme
og private

Vi kommer og går til tiden
og s amarbejder ger ne
med andre håndværkere

Mesterlodden 30
Vi klarer ogs å trapper på
fors varlig vis og
rydder s elvfølgelig op
efter os

Spejderpigerne var flittige til
at skænke kaffe i cafeen.
Kirken var tæt pakket fra den
første dag med besøgende fra alle aldersgrupper og havde man
lyst til at slappe lidt af fra basar-aktivitet, kunne man hver
eftermiddag kl. 15.00 nyde en
minikoncert med organisten
Henrik Bo.
P.H.

Billedindramning i
træ og aluminium
Opspænding af
broderier
Spejle efter ønske
Kunstplakater

T lf.: 39 65 17 20
Vangede B ygade 39

VIS T I' s
GU LVS E R VICE
R ing for uforpligtende tilbud

39 68 00 60
Mobil tlf. 30 33 06 79
F ax 39 68 00 60

INSPIRATION TIL

Egtved strømper.
Ensfarvet og mønster.

95

Priser fra
Morgan vindjakke med
kontrast i krave.
Peach micro finish.
Før 1299,95. S par 300,NU

99995

Microfiber
slips.

199,-

69

JBS tights

14995

VA NGE DE

Saddler bælter.

Fra

14995

Vangede Bygade 97-101
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 49 99
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Nyt fra kirken
Vangedes
højeste flagstang?
Vi skulle hilse og sige, at 16 meter er meget langt! Det opdagede de, der skulle male og rejse
Vangede Kirkes nye flagstang.
Den skulle jo gerne række noget
op over kirkens vældige tag, og
det gør den – se selv!
Flaget alene er 2½ meter i liget
(som det hedder), og det vil kirketjener Ejnar Christiansen sikkert komme til at sætte og tage
ned mange gange i de kommende år, når det vil vaje over vores
sorg og glæde i Vangede.

Meget flotte tal
Basaren i Vangede Kirke hvert
år i november er en begivenhed,
der trækker rigtig mange mennesker til. Det slog heller ikke
fejl i år, hvor hele 2.117 mennesker besøgte basaren. Det blev

til en stor sum penge til de mange aktiviteter, der udgår fra kirken i årets løb. Det nøjagtige tal
kendes endnu ikke, men der bliver nok mere end 100.000 kr. og
der skal derfor siges en stor tak
til dem, der kom, og ikke mindst
til de 130 frivillige, der puklede
de to eftermiddage.

Ekstra i
Vangede Kirke i julen
2. december: Lucia-optog og
adventsfest. Den 8. børnehavejulegudstjeneste kl. 10. Julekoncert den 9. dec. og ”De ni læsninger” den 16. dec. Juletræsfesten bliver den 20. og julemusik
i kirken er den 22. og 23. Selve
juleaften er der gudstjeneste kl.
15 ved pastor Jakob Rönnow og
16.30 ved pastor Niels Tjalve.
Yderligere oplysninger og nøjagtige tider står i kirkebladet.

Juletilbud

Vi har julegaven til den unge og
den unge der er blevet lidt ældre

Vi hjælper med at finde på og
pakker ind med bånd og sløjfer
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Vi har frasorteret og
30%
sælger bluser, cardigan, skjorter, nederdele, veste, 40%
buks og jakker

Kig ind der er virkelig penge at spare

- 50%

Vi ønsker alle en glædelig jul
Bente og Bente

mode

Vangede B ygade 79
2820 Gentofte
T lf. 39 65 31 38

Julegaven fra apoteket
Hvad er det, der er sket og sker i
Vangede apoteksudsalg?
Måske har de fleste i Vangede
allerede set den store forandring, der er sket. En nyindretning af Vangede apoteksudsalg
er ved at forvandle apoteksforholdene i Vangede til moderne,
lyse lokaler.
Fodersalg.

Vangede
Apoteks uds alg

VILLY ARPE

Vangede B ygade 77
T lf. 39 65 46 00

KLINISK TANDTEKNIKER

H ar meget
- men ikke
hvad som helst
Gentofte apotek,
Gentoftegade 35,
2820 Gentofte
Tlf. 39 68 03 11

- Genvejen til et godt liv -

Brogårdsvej 115
2820 Gentofte
man, ons, fre
tir
tor

: 13-15
: 10-15
: 16-18

KONSULTATION I HJEMMET

39 65 64 90 · 44 97 85 50

Apoteker Ilsa Nyman Hald,
Gentofte apotek, fortæller: “Vi
sætter meget pris på det nære
miljø i Vangede. Vores vision er
derfor at indrette et moderne
”lille apotek" på det samme areal, vi har nu. Målet nærmer sig,
og vi siger tak for den store tålmodighed hos vore kunder, når
byggerodet har været værst".
Ombygninger giver mulighed
for mere plads til kunderne og
personalet. Det bliver også lettere at vise et større varesortiment
inden for ikke-lægemidler såsom hudpleje, shampoo, vitaminer og kosttilskud, børneartikler, plastre og forbindsstoffer
o.m.m.

“Men husk”, siger apoteksassistent Helle Thomasen, daglig
leder af apoteksudsalget i Vangede, “vi har meget, men ikke
alt, for vi vil kunne stå inde for
det, vi sælger”. Det skal nemlig
være kvalitet at handle på apoteket.
“Først og fremmest skal og vil
vi hjælpe med lægemidler såvel
på recept som dem, der fås i
håndkøb. Enhver, der kommer
her skal kunne føle tryghed og
omsorg i omgangen med lægemidler”, slutter Helle Thomasen.
Udover at være én stor julegave til Vangedeborgerne vil det
nye apoteksudsalg også kunne
bruges som inspirationssted, når
der skal tænkes på julegaver/værtindegaver. F.eks. er
apotekets julesennep en bestseller.
I øvrigt vil apoteket fejre de
nyindrettede lokaler med en lille
“festuge” først i det nye år. Nærmere program vil følge via opslag i apoteksudsalget på Vangede Bygade 77.
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Kroen der lukkede,
og skolen som opstod
Da slagtermesteren i Vangede
endnu havde sin hjørnebutik på
det lille torv ved busstoppestedet ud mod Vangedevej i Vangede by - der, hvor nu pizzariaet
La Spezia ligger, stod jeg en dag
i butikken, da der lød en klirren
af flasker fra en flaskecontainer
med genbrugsflasker, som var
ved at blive tømt. Den lune slagtermester replicerede hurtigt på
denne lyd: ”der har du Vangedes
nationalmelodi ”sagde han til
mig med et bredt grin. Om hans
udtalelse gælder for Vangede
som helhed står næppe for nogen prøve, men den gode slagtermester har ihvertfald ikke
tænkt på, at tidligere tiders Vangede måske har haft mere hårdtslående alkoholnydere end nutidens Vangede.
Alt tyder på, at Vangede i 1785
blev totalt tørlagt, da kroen, som
dengang lå midt i Vangede, blev
nedlagt, sandsynligvis fordi
kroen mere havde bidraget til
”Fylderi og Tidsspilde for Bonden” end til vederkvægelse for
de rejsende, som der står i en kilde. Der stod således i den tillladelse, som kroholderen havde,
at kroen ikke måtte misbruges –
”til Fylderi og Tidsspilde for
Bonde eller andre." Og da kromanden ikke fik sin tilladelse
fornyet, blev kroen nedlagt. Det
interessante er, at dér, hvor kroen havde ligget, blev den skole,
som A.P. Bernstorff havde oprettet og indrettet i 1786 for
Vangedebøndernes sønner, anlagt. (Det i dag eksisterende hus
med stråtag på Vangede Bygade). Det var et led i oplysningstidens forsøg på at dygtiggøre
bonden.
Det var ganske vist ikke et helt
utraditionelt skridt, man foretog, for der havde været undervisning af børn i Gentofte helt
tilbage til 1740.
Helt frem til 1881 foregik undervisningen af Vangedes børn
på denne skole, som godt nok i
tidens løb blev udvidet lidt.
I 1881 flyttede skolens elever
over i den nyopførte skole, som

Den gamle stråtækte skole fra 1786.
I 1882 blev der indrettet asyl i Den
Gamle Skole. Billed er fra 1904, da
der endnu var asyl.
I dag er huset mødested for Charlotteklubben.

lå på det sted, hvor der i dag er
bibliotek.
I 1882 blev der indrettet “et
asyl” - den tids børnehave - i den
gamle stråtækte bygning, som
stadigvæk ligger velbevaret på
Vangede Bygade.
Omkring 1919 flyttede “asylet”, og den lokale politibetjent
rykkede ind i bygningen.
I 1930 fik menighedssygeplejersken også en bolig i huset.
I perioden 1926 til 1939 havde
biblioteket en læsestue i huset,
og fra den 1. november 1944 var
der postindleveringssted i husets nordlige halvdel.
Da postvæsenet forlod bygningen i 1958, blev huset brugt til
kirkekontor og kirketjenerbolig.
I 1970’ erne begynder
en ny tid for huset.
Med færdiggørelsen af Vangedes nye kirke i 1974, bliver bygningen overflødig som kirkekontor, og i stedet flytter Charlotteklubben ind i bygningen.
Hvad er så Charlotteklubben i
grunden for noget? Vi ser alle de
travle ældre damer og herrer,
som søger til huset, på gaden.
Men når døren lukkes, ved man
ikke, hvad der sker derinde. Får
man adgang til lokalet, vil man
opdage, at der er livlig aktivitiet.
Det kan være bridgespil, foredrag eller lignende - alt sammen
nydt over en kop kaffe, for
Charlotteklubben er en pensionistorganisation, der begyndte
sin virksomhed i vinteren 1966
som en biografklub for ældre
borgere. “Biografklubben” fik

lidt støtte fra Gentofte Kommune.
Det var tradition i Pensionisternes samvirke, at klubberne
bar pigenavne.
Derfor kom klubben til at hedde “Charlotteklubben” (mange
af deltagerne kom fra Charlottenlund).
Den første vinters program i
1966 bestod af ikke mindre end
tolv spillefilm og optræden af
professionelle skuespillere og
forfattere. I dag er programmet
stadigvæk spændende sammensat.
Gentofte Kommune støtter
Charlotteklubben økonomisk,
og i 1997 er der omkring 400
medlemmer.
Lokalhistorisk forening for
Gentofte Kommune vil i forbindelse med kultur-og festdagene i
1999 tilrettelægge en rundvisning i Vangede. Rundvisningen
afsluttes med et besøg i den
gamle minderige skolebygning
fra 1700-tallet, hvor medlemmer fra Charlotteklubben har lovet at skænke friskbrygget kaffe
og servere hjemmebagt kage for
deltagerne i rundvisningen.
Billedtekster:
1) I den gamle stråtækte skole
fra 1786 var der postkontor fra
1944-58 ifølge lokalhistorikeren Svend Aage Mørkvig. Foto
1944 fra Villabyernes blad.
2) Så idylisk har den gamle
skole i Vangede ligget. I dag er
huset mødested for Charlotteklubben.

Verdens beds te vine
Danmarks mest spændende
udvalg til de bedste priser
Rødvine - bordeaux:
1. Cru
vores pris pr. flaske
Ch. Mouton Rothschild, Pauillac 1952
3.999,Ch. Mouton Rothschild, Pauillac 1964
1.599,Ch. Mouton Rothschild, Pauillac 1966
2.899,Ch. Mouton Rothschild, Pauillac 1968
2.599,Ch. Mouton Rothschild, Pauillac 1974
899,Ch. Mouton Rothschild, Pauillac 1975
1.399,Ch. Mouton Rothschild, Pauillac 1976
999,Ch. Mouton Rothschild, Pauillac 1978
1.299,Ch. Mouton Rothschild, Pauillac 1979
1.099,Ch. Mouton Rothschild, Pauillac 1982
4.999,Ch. Mouton Rothschild, Pauillac 1983
1.099,Ch. Mouton Rothschild, Pauillac 1985
1.799,Ch. Mouton Rothschild, Pauillac 1986
3.999,Ch. Mouton Rothschild, Pauillac 1987
799,Ch. Mouton Rothschild, Pauillac 1988
1.499,Ch. Mouton Rothschild, Pauillac 1990
1.999,Ch. Mouton Rothschild, Pauillac 1993
799,Ch. Mouton Rothschild, Pauillac 1995
2.299,Ch. Latour, Pauillac 1975
1.699,Ch. Latour, Pauillac 1976
999,Ch. Latour, Pauillac 1979
1.299,Ch. Latour, Pauillac 1982
4.999,Ch. Latour, Pauillac 1983
899,Ch. Latour, Pauillac 1984
599,Ch. Latour, Pauillac 1995
1.699,Ch. Lafite Rothschild, Pauillac 1994
1.499,Ch. Margaux, Margaux 1973
999,Ch. Margaux, Margaux 1976
899,Ch. Margaux, Margaux 1982
3.799,Ch. Margaux, Margaux 1985
1.799,Ch. Margaux, Margaux 1995
2.399,Ch. Haut Brion, Graves 1966
1.999,Ch. Haut Brion, Graves 1974
799,Ch. Haut Brion, Graves 1975
1.399,Ch. Haut Brion, Graves 1982
2.999,Ch. Haut Brion, Graves 1983
999,Ch. Haut Brion, Graves 1985
1.599,Ch. Haut Brion, Graves 1986
1.599,2. Cru
kr. pr. fl.
Ch. Pichon-Lalande Comtesse, Pauillac 1958 1.599,Ch. Pichon-Lalande Comtesse, Pauillac 1984
399,Ch. Pichon-Lalande Comtesse, Pauillac 1986
799,Ch. Pichon-Lalande Comtesse, Pauillac 1987
499,Ch. Pichon-Lalande Comtesse, Pauillac 1988
699,Ch. Pichon-Lalande Comtesse, Pauillac 1989
799,Ch. Pichon-Lalande Comtesse, Pauillac 1990
799,Ch. Pichon-Lalande Comtesse, Pauillac 1995
699,Ch. Ducru-Beaucaillou, Saint-Julien 1986
599,Ch. Ducru-Beaucaillou, Saint-Julien 1988
699,Ch. Ducru-Beaucaillou, Saint-Julien 1995
699,Ch. Gruaud-Larose, Saint-Julien 1975
599,Ch. Gruaud-Larose, Saint-Julien 1985
599,Ch. Gruaud-Larose, Saint-Julien 1992
299,Ch. Leoville Las Cases, Saint-Julien 1980
499,Ch. Leoville Barton, Saint-Julien 1966
799,Ch. Leoville Barton, Saint-Julien 1990
599,Ch. Leoville Barton, Saint-Julien 1992
299,Ch. Leoville Barton, Saint-Julien 1995
499,Ch. Leoville Poyferre, Saint-Julien 1966
799,Ch. Leoville Poyferre, Saint-Julien 1979
399,Ch. Leoville Poyferre, Saint-Julien 1981
399,Ch. Leoville Poyferre, Saint-Julien 1982
799,Ch. Leoville Poyferre, Saint-Julien 1986
499,Ch. Rauzan Segla, Margaux 1988
599,Ch. Rauzan Segla, Margaux 1990
699,Ch. Rauzan Segla, Margaux 1992
299,Ch. Rauzan Segla, Margaux 1993
399,Ch. Brane Cantenac, Margaux 1979
399,Ch. Brane Cantenac, Margaux 1981
399,Ch. Durfort-Vivens, Margaux 1994
179,Ch. Cos D’Estournel, Saint-Estephe 1961
1.099,Ch. Cos D’Estournel, Saint-Estephe 1978
699,Ch. Cos D’Estournel, Saint-Estephe 1979
599,Ch. Cos D’Estournel, Saint-Estephe 1980
499,Ch. Cos D’Estournel, Saint-Estephe 1981
599,-

Ch. Cos D’Estournel, Saint-Estephe 1983
699,Ch. Cos D’Estournel, Saint-Estephe 1986
799,Ch. Cos D’Estournel, Saint-Estephe 1989
799,Ch. Montrose, Saint-Estephe 1961
1.599,Ch. Montrose, Saint-Estephe 1975
699,Ch. Montrose, Saint-Estephe 1983
499,3. Cru
kr. pr. fl.
Ch. Langoa Barton, Saint-Julien 1986
499,Ch. Langoa Barton, Saint-Julien 1988
399,Ch. Lagrange, Saint-Julien 1992
189,Ch. Lagrange, Saint-Julien 1993
259,Ch. Palmer, Margaux 1982
1.099,Ch. Palmer, Margaux 1986
799,Ch. Palmer, Margaux 1990
899,Ch. Palmer, Margaux 1994
599,Ch. D’Issan, Margaux 1985
399,Ch. D’Issan, Margaux 1995
229,Ch. Giscours, Margaux 1982
699,Ch. Giscours, Margaux 1995
399,Ch. Giscours, Margaux 1993
169,Ch. Kirwan, Margaux 1988
299,Ch. Cantenac-Brown, Margaux 1982
399,Ch. Cantenac-Brown, Margaux 1995
289,Ch. Boyd-Cantenac, Margaux 1989
299,Ch. Boyd-Cantenac, Margaux 1994
149,Ch. Calon-Segur, Saint Estephe 1986
499,Ch. Calon-Segur, Saint-Estephe 1992
169,Ch. La Lagune, Haut-Medoc 1983
349,Ch. La Lagune, Haut-Medoc 1985
399,4. Cru
kr. pr. fl.
Ch. Talbot, Saint-Julien 1996
229,Ch. Branaire Ducru, Saint-Julien 1982
699,Ch. Pouget, Margaux 1994
139,5. Cru
kr. pr. fl.
Ch. Lynch Bages, Pauillac 1949
2.799,Ch. Lynch Bages, Pauillac 1986
899,Ch. Lynch Bages, Pauillac 1990
999,Ch. Lynch Bages, Pauillac 1993
349,Ch. Pontet Canet, Pauillac 1982
499,Ch. Clerc-Milon, Pauillac 1959
1.499,Ch. Grand-Puy-Lacoste, Pauillac 1975
499,Ch. Grand-Puy-Lacoste, Pauillac 1983
399,Ch. Mouton Baron Phillippe, Pauillac 1982
499,Ch. Clerc-Milon, Pauillac 1982
499,Graves
kr. pr. fl.
Ch. La Mission Haut Brion 1985
1.299,Ch. La Mission Haut Brion 1986
999,Ch. Carbonnieux 1990
399,Ch. Carbonnieux 1995
249,Pomerol
kr. pr. fl.
Ch. Petrus 1974
2.499,Ch. Trotanoy 1981
499,Ch. Trotanoy 1983
599,Ch. Trotanoy 1985
699,Ch. Trotanoy 1986
699,Ch. Trotanoy 1988
599,Ch. Trotanoy 1989
799,Ch. Trotanoy 1990
699,Ch. La Fleur-Petrus 1975
1.299,Ch. La Fleur-Petrus 1981
499,Ch. La Fleur-Petrus 1982
1.599,Ch. La Fleur-Petrus 1983
699,Ch. La Fleur-Petrus 1986
699,Ch. La Fleur-Petrus 1988
599,Ch. La Fleur-Petrus 1989
899,Ch. La Fleur-Petrus 1990
799,Ch. La Conseillante 1975
899,Ch. La Conseillante 1976
599,Ch. La Conseillante 1978
699,Ch. Gazin 1961
1.699,Ch. Latour A Pomerol 1986
499,Ch. Latour A Pomerol 1990
599,Ch. Latour A Pomerol 1995
349,Ch. Clos Rene 1983
299,Ch. La Taillefer 1982
399,Ch. Nenin 1996
229,Saint-Emillon
kr. pr. fl.
Ch. Cheval Blanc, 1. Cru 1995
1.499,Ch. Magdelaine, 1er Grand Cru Classe 1985
399,Ch. Magdelaine, 1er Grand Cru Classe 1995
329,Ch. Beausejour, 1er Grand Cru Classe 1994
229,-

Ch. G.B.L.Figeac, Grand Cru Classe 1995
129,Ch. Fonroque, Grand Cru Classe 1994
169,Ch. Le Chatelet, Grand Cru Classe 1995
149,Ch. Tour Saint-Pierre, Grand Cru 1986
149,Ch. Bourdieu Fortine, Grand Cru 1994
89,Bourgogne
kr. pr. fl.
Nuits-Saint-Georges,
1’er Cru Cuvee Jefferson 1986
499,Echezeaux Grand Cru,
Domaine Du Clos Frantin 1985
499,Hospices De Beaune,
Cuvee Nicolas-Rolin 1983
399,Pommard, Reine Pedauque 1992
99,Sauternes og Barsac
kr. pr. fl.
Ch. d’Yquem, 1. Cru 1963
1.799,Ch. d’Yquem, 1. Cru 1973
1.799,Ch. d’Yquem, 1. Cru 1985
1.599,Ch. d’Yquem, 1. Cru 1986
1.799,Ch. d’Yquem, 1. Cru 1989
1.699,Ch. d’Yquem, 1. Cru 1990
1.599,Ch. d’Yquem, 1. Cru 1991
899,Andre gode vine
kr. pr. fl.
Ch. Maucaillou, Moulis 1994
119,Ch. D’Arsac, Margaux 1995
119,Ch. Larose-Trintaudon, Haut-Medoc 1995
119,2. Vine fra top-slotte
kr. pr. fl.
La Reserve Du General 1995
(Ch. Palmer 3.cru Margaux)
199,Haut-Le-Medoc de Giscours 1995
(Ch. Giscours 3.cru Margaux)
129,Magnum: (150 cl.)
kr. pr. fl.
Ch. Mouton Rothschild, 1. Cru Pauillac 1993 2599,Ch. Latour, 1. Cru Pauillac 1977
1999,Ch. Haut-Brion, 1. Cru Graves 1985
1999,Ch. Langoa Barton, 3. Cru Saint-Julien 1983
799,Ch. Trotanoy, Pomerol 1989
1.599,Ch. Mayney, Saint-Estephe 1968
599,Hospices De Beaune, Albert Bichot 1989
799,Dobbelt magnum (300 cl.)
kr. pr. fl.
Ch. Leoville Barton, 2. Cru Saint-Julien 1994 2.999,Ch. Kirwan, 3. Cru Margaux 1995
1.699,Ch. Talbot, 4. Cru Saint-Julien 1995
1.699,Ch. Grand-Puy-Ducasse, 5. Cru Pauillac 1995 1.299,Ch. Phelan Segur, Saint-Estephe 1995
1.499,Ch. Petrus, Pomerol 1993
9.999,Ch. Trotanoy, Pomerol 1992
1.599,Ch. La Fleur-Petrus, Pomerol 1992
1.599,Hvidvine grand cru classe
kr. pr. fl.
Ch. Domaine De Chevalier, Graves 1988
499,Ch. Domaine De Chevalier, Graves 1990
599,Champagne
kr. pr. fl.
Dom Perignon 1990, Vintage
499,Dom Perignon 1988, Magnum Vintage
1.099,Moet & Chandon, Brut Imperial
199,Italien
kr. pr. fl.
Amarone Della Valpolicella 1994, Brunelli
149,Amarone Della Valpolicella 1991, Brigaldara
149,Brunello di Montalcino 1993, Mastrojanni
199,Barolo “San Bernado” 1971, Palladino
399,Barolo “San Bernado” 1974, Palladino
299,Barolo “San Bernado” 1978, Palladino
279,Barolo “San Bernado” 1979, Palladino
249,Portvin
kr. pr. fl.
Pocas, Vintage 1963
799,Quarles Harris, Vintage 1977
399,Feist, Vintage 1982
159,Rozes, Vintage 1994
149,Feuerheerd, Vintage 1982
99,Madeira
kr. pr. fl.
Verelho Barbeito 1896
1.299,Chile
kr. pr. fl.
Finis Terrae 1994, Cousino-Macul
179,Torreon De Paredes, Coleccion Privada
79,Syd-afrika
kr. pr. fl.
Veenwouden Merlot, Private Cellar
125,New Zealand
kr. pr. fl.
Martinborough Vineyard, Pinot Noir
139,Ta’ en Vinkælder-liste i butikken og har du andre vinønsker så få en vin-snak med uddeler Bjørn Leisner.
også et godt sted at handle bedre vine
Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.

Vangede B ygade 61
2820 Gentofte
T lf. 39 68 05 38
Også et godt sted at handle bedre vine
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Når julen
kommer til Vangede
Lørdag d. 28 nov. tændes julebelysningen og som traditionen byder, gør vi det i fællesskab. Vi mødes ved det store
juletræ, mellem Brugsen og
Charlotteklubben, hvor D.U.I
vil stå for salg af æbleskiver og
lidt varmt at drikke.
Kl. 16.00 byder vi velkommen til alle deltagere samt
dygtige musikere som vil spille til vores fællessang. Pastor
Jacob Rønnow vil tale og juletræet bliver tændt med manér,
thi julemanden kommer også.
Butikkerne er pyntet og klar
til det store julesalg. Gør indkøbene i god tid, uden stress
eller jag og nyd stemningen i
stedet.
Søndag d. 20 dec. er der julevandring, en dejlig tur med ophold hvor der bydes på gløgg,
æbleskiver og kaffe. I butik-

kerne købes et vandrekort til
10 kr. På kortet er ruten fastlagt
og skal følges for at opnå de
påkrævede stempler, som giver mulighed for deltagelse i
den store afsluttende lodtrækning.
Man kan gå turen i eget tempo, fra kl. 10 til kl. 13.15 hvor
julemanden trækker lod om to
store gavekort på kr. 2000,- og
kr. 3000,- samt en del mindre
gavekort.
Id-kort skal fremvises ved
modtagelse af præmierne.
Turen starter ved Munketorvet og slutter ved biblioteket i
Vangede Bygade.
Vi glæder os til at jule i Vangede og ønsker alle velkommen og glædelig jul.
Rhina
formand for Gadeforeningen

Ejnar Schüsler
DERES
Snedker- og
LOKALE
tømrerfi rma
M esterl odden 6
RENSERI
Alt i fineste
rens & pres
Skind & pelsrens
samt opbevaring
Gardin - Dynevask
Møbelbetræk &
tæpper

Bemærk
ekstra ser vice
Færdigrens & pres
fra dag til dag
Kig ind
Altid et godt tilbud

COMET RENS
Vangedevej 137
2830 Gentofte
tlf. 3967 0847

39 65 25 11
Reparati on og
v edl i gehol del se
Speci al i tet:
I nv entar

Vangede Biblioteks
læsesal er blevet elektronisk
Vangede Filialbibliotek har fået opstillet to nye pc-ere, som
kan benyttes gratis. Her kan
man afprøve de elektroniske
mediers fakta- og søgefaciliteter og ikke mindst de nye
spændende muligheder for at
kombinere billede, lyd og videoklip.
Den ene pc har adgang til Internettets mange informationer. Via skærmens åbningsbillede gives en let og hurtig adgang til oplysning fra bl.a. Statens Information, Folketinget,
Danmarks Statistik og Told &
Skat. Ligeledes er der via
skærmen mulighed for at se
nyheder fra alverdens aviser.
Den anden pc er forsynet
med en række håndbøger i
form af cd-rom’er: Lademans
leksikon, KOMPASS, DATADUEL og KRAK. Rundt i

Husker du, at vedligeholde dig selv?

Fra gadeforeningen

GIK Gentofte Idræts Klub
Nyt M/K Motionshold
– torsdage på Nymosehave,
Sal A. kl 19.00
Alle kan deltage
– så længe pladsen tillader.
Inden bad og omkl. er
der mulighed for at spille
KURVEBOLD
Ledige pladser på Herre
Motionshold hver tirsdag kl
19.00 på Dyssegårdsskolen,
Sal th. Motion til musik m.
strækøvelse og afspænding.
Gentofte Idræts KIub
– evt. yderligere oplysninger
Leif Helsted, 39 67 01 22

Din lokale
Tømmerhandel

Ældre hjælper Ældre

Buddinge
Trælasthandel A/ S

Ældre hjælper Ældre
Vangede Bygade 55
2820 Gentofte
Tlf. 39 68 63 41
Torsdag kl. 14 - 16

Buddingevej 272-278
2860 Søborg
v/ Buddinge Hovedbanegård

39 56 04 11

Ingen kan hjælpe alle
alle kan hjælpe nogen
vi har brug for din hjælp.

Danmark med Levende Danmarkskort.
Bibliotekets ansatte håber, at
mange Vangedeborgere vil benytte muligheden for at komme “Fra Vangede til Verden”.

Julefortælling på
Vangede Bibliotek
Jakob Rønnow, præst
ved Vangede Kirke,
kommer og fortæller bibelhistorier for de små
(4 årige og ældre). Den
eminente
fortæller
kommer onsdag d. 9.
december kl. 15.30.
Mød op med jeres poder og få en oplevelse!

Ældre hjælper ældre
Ædre hjælper ældre’s 3 årige
projekt under Ældremobiliseringen ophører ved udgangen af 1998.
I den anledning har vi indgået aftale med Charlotteklubben hvor vi fremover er
forankrede.
Besøgstjenesten har haft en
lille tilgang - men trods den
trofaste skares store indsats,
er der stadig behov for yderligere besøgsvenner.
Idéstedet på Nymosehave
er i rivende udvikling. Det
har været nødvendigt at oprette endnu et hold udover
torsdagsholdet - nemlig tirsdag kl. 10-14, hvor der endnu
er få pladser.
Yderligere oplysning om
Besøgstjenesten og Idéstedet
kan fås ved henvendelse til
Charlotteklubben på tlf. 39
68 03 41 eller til
Elly og Bjørn Kaulbach på
tlf. 39 68 27 13

Julevandringen

HatUSK !

kø
julegav be
ern
Vange e i
de

Søndag den 20. dec. kl. 10.00-13.00
R uten er som sidste år
Ruten starter med morgenkaffe på Munketorvet klokken 10.00,
derfra til GVI i Nymosen, hvor der bydes på en gang varm
gløgg og æbleskiver.
Når vi har fået varmen fortsætter turen gennem mosen til
D.U.I.-hytten, her kan vi igen varme os, denne gang med
kaffe/the og småkager.
Herefter skulle vi være varmet op til den sidste del af turen
som afsluttes ved Biblioteket/Café Rhina, hvor julemanden
trækker lod blandt de afleverede vandrekort kl. 13.15.
– Husk legitimation

t få
H us k a
Gevinster for over 7.000,Deltagerpræmier i gavekort:
1. præmie kr. 3.000,2. præmie kr. 2.000,3.-? præmie kr. 200,-

pler
m
e
t
s
alle 3

,k r. 10
r
e
t
s
o
k ort k n k øbes i
e
r
d
n
Va k . og k a erne
pr. s t ems but ik k
medl

Vi starter kl. 10.00 – men kom når du kan – turen tager ca. 1-1½ time.
For at deltage i lodtrækningen skal du have stempler fra alle posterne
og være personligt til stede ved lodtrækningen kl. 13.15. – H usk legitimation
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Du kan kende
medlems butikker ne
på dette mærke
VI E R ME DL E M AF

VANGE DE B Y CE NT R U M

Det lokale indkøbscenter

mærket s idder
i alle
medlemmer nes
ruder

Snogegårdsvej 49

1

A.A.C.N.S . S ervice
AU -K ommunikation
B rdr. Torp
Café R hina
Danni S ko
Den Dans ke B ank
F reilev F arve Tapet
K ontakten
Matas
Netto
P aris er S alonen

Tlf. 39 65 34 34
Tlf. 39 65 74 41
Tlf. 39 65 17 20
Tlf. 39 65 66 06
Tlf. 39 65 53 63
Tlf. 39 65 81 00
Tlf. 39 65 10 26
Tlf. 39 65 47 60
Tlf. 39 65 33 22
Tlf.
Tlf. 39 65 34 76

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

B ien og B loms ten
Donum
S kjold B ur ne
S tatoil
S uper B rugs en
S w eetie Mode
Vangede Apoteks uds alg
Vangede B ibliotek
Vangede H erremagas in
B G B ank c/o P os thus et
E jendoms mægleren

Tlf. 39 76 30 70
Tlf.
Tlf. 39 65 34 00
Tlf. 39 65 56 08
Tlf. 39 65 05 38
Tlf. 39 68 31 38
Tlf. 39 65 46 00
Tlf. 39 65 38 47
Tlf. 39 65 49 99
Tlf. 39 75 07 80
Tlf. 39 68 33 30

15
10

2

D.U.I. Horsevej 6

1)
2)
4)
5)
7)
8)
11)
15)
16)
17)
18)
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Nymose Huse 45

31)
32)
33)
36)
37)
38)

Villabyer nes Grill
W ieners alonen
F loris ten
Munkekios ken
Vangede S lagteren
Munketorvets
F rugt og Grønt
3 9 ) Den Dans ke B ank
Munketorvet
4 0 ) Dennigs konditori
4 1 ) Munkegrillen

Tlf. 39 65 12 22
Tlf. 39 65 70 91
Tlf. 39 65 57 41
Tlf. 39 69 13 95
Tlf. 31 67 75 05
Tlf. 31 67 54 73
Tlf. 39 55 90 30
Tlf. 31 67 58 18
Tlf. 31 67 10 72
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enkel mobilløs ning

Cas h

Danmarks billigs te
talekort

395

,-

• intet abonnement
• ingen regninger
• du behøver ikke at være 18 år
• s e din s aldo i dis playet

Magnets pil og 2 film!
2 s tk. AGFACOL OR H DC 200
Vælg mellem
· B ackgammon,
· S langer & S tiger,
· S kak og
· L udo.

39

95
P r. s æt

Vi øns ker Dem en glædelig jul og godt nytår!
Gentoftegade 66
2820 Gentofte
T lf. 39 65 08 37
F OT OK Æ DE N

Jul hos

Mariehønen
fra

S tort legetøjs marked
til pakkekalenderen

10 kr

K æmpe vintermarked

r

ise

pr
med alt i
ode
g
huer / vanter /
l
ti
halstørklæder osv.

Årets
julegaveidé til mor og datter
Fjerboas
vores pris
i mange farver
normalpris 199,vores pris
Dunboas
normalpris 79,-

99 kr
59 kr

En “Vangedebisse”
Jeg hedder Harley “Puk” Pedersen og jeg er født i Vangede i
1942,og har boet der i 25 år. Min
mor Asta Pedersen bor hvor jeg
blev født i Vangede Bygade 68,
den hed Vangedevej 32, da jeg
blev født.
Jeg sad en onsdag aften lige
hjemkommet fra arbejde, og på
bordet lå posten med en avis fra
Danmark “B.T.”. Min lillebror
Teddy Pedersen havde sendt
den, han sender kun sporten,
men den er nu også det bedste af
avisen, på bagsiden er sportsresultaterne, og her fik jeg et lille
chok, i Københavnsserien lå
G.V.I. nr.1, det har jeg aldrig set
før, selvom G.V.I. har vundet
Københavnsserien før, men jeg
så det ikke, for jeg boede i
Australien, så min onkel, Poul
Christoffersen, skrev den gode
nyhed til mig, men det er jo nogle år siden.
Jeg har selv spillet i G.V.I.. Jeg
startede i 1948 som Lilleput og
stoppede lige efter at jeg blev
gift og flyttede til Brøndby, hvor
jeg spillede i 2 år og det var i
1965. Så vi havde mange gode
år nede i mosen, 17 ialt, for der
voksede jeg op. I Vangede var
der jo ikke andet, at lave for en
Vangedebisse.
Der var mange drenge og piger
dengang, alle krigsbørn og mine
bedste kammerater, spillede alle
fodbold i G.V.I. Jeg husker hvor
stolt jeg var da jeg vandt min
første pokal. Jeg var lige blevet
yngling, det var vinter og det betød five á side i året 1958 hvor
jeg havde været med i mange five á side, men aldrig vundet. Vi

Velkommen i
F olkekirkens
Nødhjælps
genbrugs - og
u-lands butik
Mandag ........ 10 - 17
Tirsdag ......... 10 - 17
Onsdag ........ 10 - 17
Torsdag ........ 10 - 17
Fredag .......... 10 - 13
Lørdag .......... 10 - 13

vandt en fin pokal og en frossen
kylling. 2 år efter blev glæden
større. Jeg, Puk Pedersen, blev
valgt som årets bedste yngling,
sølvpokal med “3 tårne” blev
overrakt af daværende landsholdsmålmand, Per Henriksen,
hans hånd var 2 gange større end
min, det glemmer jeg aldrig. Jeg
husker mange af mine gode fodboldkammerater Bjarne J., Poul
P., Bruno K., Bent N., Erik N.,
Bjarni I.
Det var et godt fodboldhold vi
havde i 1960. Vi var ellers meget berømte dengang. Når vi var
sammen og ude af byen, fik vi at
vide at her kom Vangedebisserne, men det passede nu ikke
helt, vi var ikke nogle bisser,
men det gjorde ikke noget, for så
fik vi respekt, og det var fint, når
man kom fra Vangede dengang.
Nu bor vi i Brisbane, Australien og har boet her i 30 år, jeg giftede mig med Anny en dejlig pige fra Dragør og vi har været
sammen nu i 35 år. Vi har 3 dejlige børn, Lone 35 år, Bjarne 32
år og Dennis, der er født herude,
28 år. De 2 ældste er gift og har 2
børn hver. Lone er gift med en
Australier, Bjarne er gift med en
New Zelænder, Dennis er forlovet, også med en New Zelænder.
Jeg blev udlært som blikkenslager i Vangede hos John Birck
Hansen, han er desværre død nu.
Han var nok den bedste læremester, en ung mand kunne have,
det kan jeg se nu, det kom mig
til gode, nu hvor vi har vores
egen forretning her i Australien,
og den er 23 år nu. Da vi kom til
Australien flyttede vi til Brisba-

39 65 66 06

Stor
Julebuffet
Søndag 20 dec.
Kl. 13.30 Kr. 95,-

S tort udvalg i fleece-jakker / trøjer til drenge

God jul ønskes af Mariehønen • Vangede Bygade 62
2820 Gentofte • Tlf./fax 39 65 65 78

Folkekirkens Nødhjælp
Genbrugs butik
Vangede Bygade 88

Vangede Bygade 45
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fortæller

finker vi havde 1 volière i baghaven og 280 fugle til en værdi á
$ 8000 så vi måtte købe en stor
hund “Benson” som kunne passe på vore fugle, det varede i 12
år. Vi skrev 2 bøger om australske finker, for da vi startede,
kunne vi ikke finde nogle bøger
om australske finker. Nu er vi
blevet vikinger, det er vores
hobby. Jeg har altid godt kunnet
lide Danmarkshistorie, især vikingetiden, så en gang om måneden klæder vi os ud hele familien, også børnene, og laver
skuespil for det australske publikum. Vi er lige startet med at
bygge et vikingeskib, men det
tager jo nok nogle år, før det er
færdigt. Men det er meget spændende, for smeden i gruppen,
laver alle vores våben til vores
kampe. Det var lidt om mig og
min familie.
HarlyPedersen

ne det er i det nordlige Australien, staten hedder Queensland.
Solen skinner 300 dage om året,
og vi har ikke noget sne om vinteren for det koldeste det bliver
er ca. 5° om natten og 18-20°
om dagen. Sommeren der er 9
mdr. er ca. 18-32° så I kan se det
bliver lidt varmt her, det er derfor at min forretning har air condition. Nu har vi forår og i dag
var det 26°.
Vi havde ikke været her længe
før jeg fandt en fodboldklub her
i Brisbane, det blev en italiensk
klub, der blev jeg professionel

spiller og tjente $25 om ugen,
det var meget fint, for min ugeløn i 1968 som blikkenslager
var $48. Det var ellers en god
klub, vi fik mange gode venner
der, jeg blev i 3 år, så flyttede vi
ud af byen til kysten og den ny
klub blev en engelsk. Der var vi
i 4 år og nu tjente jeg $50 for en
vundet kamp, $35 for en uafgjort og $25 for en tabt. Så startede der en dansk klub hvor jeg
blev træner og spiller, og spillede der til familien sagde stop,
for nu var jeg blevet 40 år. Så
begyndte vi at opdrætte Pragt-

Kvalitetsrens udføres
Eksklusiv kemisk rens & pres
- Kilorens
- Alm. Rens
- Skjortevask

- Ruskind & Pelse
- Gardinrensning
- Pelsopbevaring

VA NGE DE

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

Har du haft nogle oplevelser sammen med
Harley, hører vi her på
Vangede Avis gerne om
dem. Det kunne være
spændende at fortsætte
Harleys fortælling med
nogle andre Vangede
Bissers beretninger.

KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

El-arbejde
frakl. 7.30 - 16.30
Forretningen
fra 10.00 - 16.30
Fredag lukker vi 15.00
Lørdag lukket
Salg af EL-Materiel
EL-pærer & lysstofrør

Skal du have

Vi sender et eksemplar
af avisen til Harley i
Australien og glæder os
til at høre mere fra den
anden side af jorden.
Redaktøren

Wiener
Salonen
klipl
krø

for
og h ham
end
e

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

VANGEDE BYGADE 86
39 65 34 34
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Vangede
Efter trofast at have læst Vangede Avis fra 1. nummer, er jeg
kommet til at tænke på, at der må være nogen, der har skrevet
vers og sange om Vangede. Især efter sidste nummer, hvor der
var en opfordring til at sende stof til bladet.
Jeg kender naturligvis, hvad Dan Turéll har skrevet i “Vangede Billeder” og “Raske drenge fra Vangede”, som stod i nr.
15.
Måske er der andre, der ligger inde med noget i skrivebordsskuffen eller scrapbøger. Eventuelt lejlighedssange fra GVI
eller lignende.

Nyt eller gammelt. - Kort eller langt.
Skulle vi ikke prøve at samle det via Vangede Avis?
Kirsten Ankerstjerne
Hej Vangede, så er jeg tilbage
her, hvor jeg levede mine barndomsdage.
Først var det bare på sommerhusvisit,
så huset, med et værelse der blev mit.
Bakkegårdsskolen, som viden mig gav,
er skrumpet en del: Hvor er aulaen lav!
Men selvom der bygges og ændres med stil,
står løven der stadig, med sfinksagtigt smil.
Kirken, den gamle,-hvor min konfirmation
gav mig af troen en god portion er erstattet af Rhina og bøger på rækker,
men tro nu ikke, det mig forskrækker.
“Kirken, den er et gammelt hus,
står, om end tårnene falde."
Smukt har den nye rejst sig af grus
med klokker, der lokke og kalde.
Og rundt om i Nymosen, vores oase,
er dejlige steder, hvor man kan dase,
se på fodbold i mægtige ståltrådsbure,
og om vinteren bakker til kælketure.
Og bygaden har jeg gennemvandret,
hvor en del med tiden er forandret,
dog er den en herlig og aktiv ramme,
og smilene er jo stadig de samme.
Det er som at gense en gammel ven:
det er dejligt at være hjemme igen.

Logisk tænkning
En mor og datter, står ved kanten af en sø
og fodrer ænder og svaner.
Gennem vandet kan man se en cykel på
bunden - som en eller anden “natteravn”,
der var kommet for sent til sidste bus,
havde leveret her, med et tak for lån.
Netop da svanen buser henover cyklen,
for at få sin del af brødet, udbryder den
lille pige; mor! mor! se, svanens cykel er
væltet!
Sem Turell

Besøg skaber glæde
I den senere tid har der i aviserne været skrevet en del om, at
det er af overordentlig stor betydning for ældres trivsel, at de
regelmæssigt får besøg.
Har du tid, lyst og overskud til
at lære et andet menneske at
kende?
Har du overvejet at blive besøgsven?
-Så har vi et godt
tilbud til dig!
Vi er to besøgstjenester i lokalområdet, som har brug for
din indsats og gerne formidler
kontakt til én, du kan glæde
med dit besøg.
At være besøgsven er et frivilligt, ulønnet arbejde og er altid
et supplement til den service,
der ydes fra det offentlige. Som
besøgsven skal du derfor ikke
udføre praktisk arbejde i hjemmet, men du er med til at skabe
en personlig kontakt. Tiden kan
bruges til dét, begge har lyst til
og glæde af.

Det er vigtigt, at du er trofast
over for den, du besøger. Det er
derfor af stor betydning, at aftaler overholdes. Bliver du forhindret, så ring afbud! Vigtigt
er ikke, hvor tit du kommer,
men at du kommer igen. Som
besøgsven er det naturligvis et
krav, at du overholder aftaler.
Er du interesseret i at få mere
at vide om ordningen, kan du
henvende dig til:
Ældre hjælper Ældre’s kontor,
Vangede Bygade 55, Tlf. 39 68
63 41, Torsdag kl. 14.00 - 16.00
eller
Besøgstjenesten i Vangede
Sogn, Sognemedhjælper Kate
Lange, Vangedevej 50, tlf. 39
76 12 91. Tirsdag til fredag kl.
8.00 - 9.00. Onsdag tillige kl.
16.00 - 18.00.
Ingen kan hjælpe alle
alle kan hjælpe nogen
vi har brug for din hjælp.

Vær god ved dig selv!
Nyt 1/2 års tilbud fra GIK!
Husker du, at vedligeholde dig
selv?
Her - et godt tilbud! Gå sammen til musikmotion.
Nyt M/K motionshold - torsdage på Nymosehave, Stolpehøj
148, tv. 2820 Gentofte, Sal A.
Alle kan deltage - så længe
pladsen tillader. For de der ønsker det, inden bad og omkl. er
der mulighed for at spille, det
blide spil - kurvebold IntroduktionsrabatGIKs
klubgebyr er i forvejen beskedent men alligevel giver GIK rabat til de som tilmelder sig nævnte motionshold - det næste
halve år. Fra januar 1999 til og
med juni 1999.
BEMÆRK: Januar - April indendørs på Nymosehave/Dyssegård - så længe pladsen tillader
-. Og om ønskes i Maj og Juni
undendørs på Gentofte Stadion.
Start nu og få rabatten på gebyret. Et halvt år til halv pris!
OBS! par/pris - kr. 100,00. Hør
nærmere herom: yderl. og tilmelding: Leif Helsted, tlf. 39 67
01 22 helst mellem kl. 16-17.

Herremotionshold - hver tirsdag kl. 19.00 på Dyssegårdsskolen, Dyssegårdsvej 26, 2900
Hellerup, Sal th. Motion til musik m. strækøvelser og af spænding. Endnu ledige pladser.
GIK sætter pris på aktiviteten
og mindre på kontingent og gebyr!
GIK - Gentofte Idræts Klub.
Leif Helsted

Kom og bliv
juleinspireret

Vi laver alt
i blomsterbinding
v/Vibeke Bertrand
Vangede Bygade 39
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 57 41
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RUBRIK
SØJLEN

Vangede
er mere end Bygaden
Gennem flere artikler eller historier har man her i bladet hørt
om det gamle Vangede - og man
kan måske få det indtryk, at
Vangede er hvad der ligger omkring den nuværende Bygade.
Vangede er faktisk et meget
stort område og for 50 år siden
kom der nybyggere til i det sydvestlige hjørne, hvor grænsen til
Søborg/Buddinge med Slangerup Banen som et naturligt skel
ligger.
Det var i 1948 vi flyttede ind
på Mosegaardsvej, Moselukket
og Myrtoften. G.K.A.B. havde
opført 40-50 rækkehuse som
dengang blev kaldt for Sibirien,
Dels fordi det var den yderste
mark, dels var husene røde og
dengang var der næsten ingen
forbindelse med omverdenen.
Vi havde Gentofte postdistrikt,
men Søborg telefonnummer og

Vangede kirkesogn. Vores eneste trafikforbindelse var omtalte
Slangerupbane, som nu er S-tog
til Farum. Vi havde et lille trinbræt, der hed Kildebakken - og
toget, som var et damptog, der
fløjtede når det kom, afgik hver
anden eller tredje time ind til
København, eller rettere Nørrebro Lokal Station. Billetterne
var på størrelse med Oscar Davidsens smørrebrødsseddel.
Vi behøvede ikke at tage ned
til Vangedevej for at handle, fordi vi i store træk havde alt til den
daglige fornødenhed. På Mosegaardsvej var der et lille torv,
der lå Olsens Ismejeri, der var
TATOL som var meget varieret i
sit udbud, Frørups cigarforretning, der var meget søgt, og der
lå en grønthandler og en skomager og senere kom der en viktualie. På Snogegaardsvej lå Do-

S t år D e f or at s k ulle s ælge bolig,

udarbejder vi gratis et salgsbudget for Dem, - medfølgende et tilbud
om varetagelse af salgsarbejdet indenfor rammerne af et aftalt salgssalær, og med en markedsføringsplan indenfor et aftalt maksimum.
V i har 20 års erf aring s om s t at s aut oris erede
ejendoms mæglere og valuarer,

og med vores store lokalkendskab er De sikker på den største
faglige kompetence.
S om lok ale ejendoms mæglere i Gent oft e V es t ,

er vores placering i Vangede Bycentrum den bedst tænkelige, og vi
når med vores lokale og regionale annoncering, kombineret med
Internetannoncering, ud til alle potentielle købere.

Lokal VVS service
densigs bageri og Sørensens
slagterbutik med lækkert pålæg
og endelig lå der en købmand.
Dengang havde min far kolonihave i Solvang, han var i øvrigt formand i mange år, men da
lå den på Stolpegaardsvej, Nybrovej eksisterede slet ikke,
men for at komme til Stolpegaardsvej måtte vi cykle på en
sti der løb på marken hvor Vangedehuse ligger i dag, vi havde
så Stolpehøj på højre hånd, men
faktisk var der ingen sti og marken var privat.
Når vi flyttede til Vangede var
det fordi min far var Distriktsvejmand i Vangede og var det
helt frem til 1972, han havde
kontor i Nymosen hvor der i dag
er børnehave, men dengang var
det mere primitivt.
Når det var rigtig vinter med
sne, kunne man få et snetegn hos
min far i Nymosen og hver dag
fik man så sin dagløn. Jeg husker jeg selv prøvede at kaste
sne en dag i 52, jeg blev sendt ud
sammen med Kroppy, Peter
Strandvej og Frederik Iversen ja hele sjakket, der blev kastet
noget sne, det var dælme hårdt,
men vi fik da et par bajere eller
fem i løbet af dagen.
Min far hed Valdemar Jensen
og det er nu 12 år siden han døde, men han var en af nybyggerne fra 1948.

Tlf. 39 68 00 99
Mesterlodden 44 · 2820 Gentofte
· Blanketsystemer
· DtP-systemer
· Brevpapir
· Kuverter
· Reklame
AU-Kommunikation
Snogegårdsvej 49
· EDB-support
Postboks 11
· Foreningsblade
2820 Gentofte
· Reklameaviser
Tlf. 31 65 74 41
Fax 31 65 17 47 · Grafisk tilrettelæggelse

Snedkermester

Tom Christiansen
Mesterlodden 30
2820 Gentofte

Tlf. 39 68 05 56
Bil 40 34 85 56
DØRE OG VINDUER

INDBRUDSSKADER

MASKINSNEDKERI

MØBELRESTAURERING

LARS

HANSEN A/S
39 68 04 73
Kongelysvej 6 · 2820 Gentofte

Dansk Karosserifabrik
Autoopretning · Lakering
Rustrep. · Mekanisk Arb.
Bil i rep. tiden 10/Kr/Dg.
Tlf: 39 65 88 77

V i rådgiver pers onligt og individuelt

gennem hele salgsforløbet i samarbejde med banker, kreditforeninger
og forsikringsselskaber, efter Deres ønsker og valg.
R inger D e t il os nu,

vil De indenfor 2 dage have modtaget et fuldstændigt grundlag for
Deres beslutning om salg, med overblik over indtægter og udgifter
samt størrelsen af Deres eget kontante overskud efter salg.
S om boligrådgivere med vurderings k ompet ence
f or B G-bank og B G-k redit ,

Gentofte afd., kan vi umiddlebart give Dem et tilbud på den mest
fordelagtige financieringsmodel på hele købesummen - uden lange
ventetider på kreditvurdering og godkendelse af låneansøgning.
S å går D e i s algs t ank er,

Venlig hilsen
Leif Frisvad, Nybrovej 17 b.
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Frikke's
Tagdækning Aps

kig forbi Statsaut. ejendomsmæglere MDE - Valuarer

B rich & Wørmer
V angede B ygade 114
2820 Gent oft e

Brdr. Jeppesen

T elef on

39 68 33 30

Dalstrøget 135
2860 Søborg
Telefon
Telefax
Mobil

31 67 97 03
31 67 77 03
40 31 05 01

Mesterlodden 26 · 2820 Gentofte

Tandlægerne
JAN KRONSTRØM &
JØRN SCHIFTER-HOLM ApS

Vangede Bygade 63, 1
2820 Gentofte

Tlf: 39 65 34 31

SNEDKERMESTER
John Petersen
Agertoften 20
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 85 77
Bil 40 30 85 77
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Munke torvet

Parkeringspladser foran butikkerne

Begyndertysk og
naboens datter
Mon ikke dette er Vangedes
smukkeste havelåge?
Denne havelåge har passet på
sit hus og have siden 1932, og er
altså 66 år.
Jeg, der er “næsten-nabo” har
dog “kun" kendt lågen fra 1939,
da jeg var 3 år.
Hr. og fru Nepper overtog huset på Toftekærsvej 54 fra fru
Otto i 1957, og fru Nepper forkæler selvfølgelig sin veltjente
havelåge.
Vi børn måtte absolut ikke
kravle på den, selvom vore små
sko passede fint ind i hullerne.
(hvorfra ved jeg mon det?)
Findes der andre lige så smukke havelåger i Vangede?

Iøvrigt havde jeg en oplevelse
ud for den fine havelåge nr. 54
som gjorde dybt indtryk på mig.
Familien Otto, der var tilflyttede
tyskere, havde en tysk flygtningepige boende efter krigen. Hun
var lidt ældre end jeg og meget
spændende. Derfor ville jeg sige
noget til hende, på tysk, og lærte
en sætning af min mor.
Jeg sagde det til den fremmede
ungmø, og fik en knaldende lussing!
Senere lærte jeg hvad “Du bist
dumm wie ein Esel” betyder.

Vangede Slagteren

Grønt og Frugt

Den Danske Bank

Munkegrillen

Dennings Konditori

Munkekiosken

Vintilbud
Château de Villegly

3 Fl. Charcot
11

Den er lagret på egetræsfade
og fremtræder i dag med megen
krop, en elegant struktur og en
frugtagtig bouquet med en
anelse duft af violer.
1 flaske kr. 43,3 flasker kr. 110,-

0 .-

Vælg frit mellem
Rosé / Hvid
eller Rød

H åndlavede juleting
Blandt andet nisser, engle,
pilekranse,piskeris,
grydeskeer og julekort.

iden
t
e
t
ven
e!
Gør ændend
sp

Sven Fagerlind

MunkeKiosken din lokale kiosk

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

Parisersalonen
Åbningstider
Tor. Fre. og Lør.
9 - 02
Søn. - Ons.
9 - 01

Mellem 9 -12
rundstykker med kaffe
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

Kr. 15,Tlf.: 39 68 01 78
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Plantedel

Drenge
navn

Jævner

5. bogstav

VANGEDE BYCENTER

Vangede
Avis
Vinteren
1998

Landsby

Fugl

Tegn

Græsk
tegn

Betonet 14. Bogtal
stav

Ri

7

Hilsen fra
Vangede
Avis

Skrivemøblet

Skreg
Grundform

Norsk
forfatter

Undertøj
Irsk. terror org.

Hylde
møblet

Ny

Stønner
Drenge
navn

2
Klokke

7. Bogstav
Sovedyr

Oval

Kunstner
i skøre
ting
Tov

Eksisterer

Lidelse
19. Bogstav

Hedejord

Tid

Historisk
bynavn

Tøve

Kold
periode

Skrænt

Rodfrugt

Lysstof

18. Bogstav

Gang

3

Oval
Rust

5

6

Genindførslen

10. Bogstav

Stedord

Tone
Gruppen

Flod

4

Nopret

20. Bogstav

7. Bogstav

8
Opføre
gæld

Beholder

B A N K

1
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INSPIRATION TIL

Morgan Casual skjorte.

29995
Claudio strømper.
1 par 39.95

100,-

3 par

29995

Ensfarvet eller ternet
Morgan skjorte.
1 stk. 199,95
2 s tk.

350,-

VA NGE DE
10 spørgsmål i sidste
nr. af Vangede Avis

til Vangede Avis nr. 17

Navn

:

Adresse :
By

Morgan Classics krøl-fri
buks i 100% bomuld.

Morgan Classics
skistrik
100% shetlandsuld.

:

Nøgleord:
Kuponen afleveres i „kontaktkassen“
hos Café Rhina eller i Munkekiosken
senest den 1. januar 1999

Blandt de rigtige besvarelser
af spørgsmålene i sidste
nummer af Vangede Avis har
vi trukket lod og vinderene
blev:
• Jette Olsen, Dalstrøget
131, 2. m.f., 2860 Søborg
• Kirsten Frøkjær,
Myrtoften 41, 2820
Gentofte
• Bertil Andersen,
Valdemarskrogen 5, 2860
Søborg
I bedes afhente præmien hos
Vangede Avis, ring venligst
først 39 65 74 41

Julekryds
Nøgleord skrives på kuponen
som afleveres i kontaktkassen inden den 1. Januar 1999.
Vi trækker lod om 3 gavekort
af 200,- til Freilev Farver,
Sweetie mode og Café Rhina

Husk også at vedlægge
egne indlæg i "kontaktkassen"

Fra

39995

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

Besøg...
Pølsevognen
i
Vangede City

Åben:
Mandag - Fredag
Kl. 11.30 - 19.00
Der er noget
der er gratis!
Mod aflevering af denne annonce udleveres gratis 1x2,5
liter sprinklervædske hos Freilev, Snogegårdsvej 3.
Så længe lager haves. 1 stk. pr.
kunde / kupon
Husk navn og adresse

FA RV E - T A PE T - ISE N K R A M
SN O G E G Å R DSV E J 3
2820 G E N T O F T E
T lf.: & F ax . 39 65 10 26

