
Et stærkt lokalt liv
Så er Vangede Avis på gaden
igen. Med masser af nyt lo-
kalt stof skrevet af og for
Vangedeborgerne. Vi har
blandt andet et 8 siders ind-
læg om Vangede Kirkes 25
års jubilæum. Stort tillykke
til kirkens folk, som gør et
flot lokalt arbejde for at binde
Vangedeborgerne sammen
med fælles oplevelser.

Vangede avisen har også go-
de tilbud til dig fra din lokale
handlende. Se nu godt efter,
for du er faktisk dækket ret
godt ind og behøver ikke at
bevæge dig tværs gennem
kommunen eller halvvejs til
Fyn for at købe ind.

Vi, der udgiver Vangede Avi-
sen, gør det faktisk først og
fremmest for at styrke vores
lokalområde. Og det kan vi
kun gøre, hvis der er et lokalt
handelsliv, som vælger at an-
noncere hos os. Og det gør
de, hvis de mærker, at du læg-
ger dine indkøb i de lokale
forretninger. På den måde
mødes interesserne. De hand-
lende får kunder, vi får
anonncekroner, og du slipper
for at starte bilen, når du skal
købe et brev knappenå-
le.Vangede avisen giver dig
mulighed for at få historier
eller selv komme til orde i
dette lille blad, som også er
blevet en kontaktmulighed
mellem borgere indbyrdes og
institutionerne her i Vangede.

Vi på Vangede Avisen ønsker
fortsat at få Jeres fortællin-
ger om livet i Vangede. Vi har
i de sidste numre fået nogle
faste punkter som vi glæder
os til; nemlig Erling
Erichsen’s ”kunst i Vangede”
og Kirsten Ankerstjernes
”Vangede vers”. I er meget
velkomne til at komme med
forslag til avisens stof. Vi lå-
ner også meget gerne Jeres
billeder fra Vangede både
nye og især billeder fra det
gamle Vangede.
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Vangede
Apoteksudsalg
har bygget om!
I ugen fra 8. til 13. februar præ-
senterede Vangede Apoteksud-
salg sine flotte, nye ombyggede
lokaler i Bygaden.

Det blev fejret med portvin,
kransekage, vingummi og ballo-
ner. Mange benyttede sig af det
festlige indslag.

Desuden havde man hver dag i
ugen en konkurrence, der blev
trukket kl. 16 i forretningen.

Første vinder blev Lone Peter-
sen, præmien var 2 flasker god
vin. Vin er efterhånden kommet
på listen af sunde drikke.

Da jeg besøgte apoteksudsal-
get var personalet meget glade
for de forandringer ombygnin-
gen havde afstedkommet. Det er
blevet meget mere overskueligt
og venligt at besøge forretnin-
gen – selv om man mange gan-
ge kommer der af nød.

Man havde også besøg fra
Pharmacia/Upjohn, der kulilte-
testede rygere og andre interes-
serede.

Og der var rabat på Multi-Tabs
vitaminer, Danatekt og
Compeed. Kuglepenne og bal-
loner som gaver.

Det er vel ret usædvanligt – at
et apotek reklamerer på denne
måde – men morsomt og belæ-
rende var det.

Vi har fået et moderniseret
apoteksudsalg i Vangede – og
det er vel det bedste vi kan for-
vente– for eget apotek – det lig-
ger ikke lige om hjørnet.

Men held og lykke med forret-
ningen. Vi glæder os til at hand-
le i Vangede Apoteksudsalg.

Fra posthus til
“blandet landhandel”
Udtrykket er et citat af den fun-
gerende postmester på Vangede
Posthus.

Hun hedder Sanne Andreasen,
stammer fra Rødding i Sønder-
jylland – hvilket man godt kan
høre på sproget.

Selv om hun ikke er “ægte”
Vangede-borger, elsker hun
Vangede og indbyggerne her.
Hele personalet optræder meget
hjælpsomme over for kunderne.

Sanne er som sagt chef for
posthuset – og bankafdelingen –
og nu også for den blandede
landhandel - der vel nærmest
kan sammenlignes med en bog-

og papirhandel. Det er hun utro-
lig glad for. Det har givet ekstra
liv i Vangede postafdeling.

Her kan man altså ordne alle
sine postale ærinder, få udbetalt
og indsætte sine penge, som
man tidligere gjorde i Bikuben
på Vangedevej, købe CD’ere,
spil, skriveartikler og meget an-
det.

I fremtiden kan man også købe
lærebøger om forskellige PC-
emner.

Der udvides stadig, så det bli-
ver spændende at se hvad det
næste bliver der kan købes på
posthuset.

Som sagt er Sanne Andreasen
glad for postvæsenets nye tiltag.
Måske er der andre, der ser lidt
anderledes på den sag.

F.eks. har enkelte kunder givet
udtryk for, at posthusets initiati-
ver har været med til at lukke
boghandelen.

Det vil jeg ikke tage stilling til,
men når der nu ikke findes en
boghandel i Vangede, så er det
dejligt, at man kan købe noget af
boghandlerens udvalg her.

En anden ting som man kan
glæde sig over er, at de nye og
senere tiltag i det hele taget vil
være medvirkende til, at man ik-
ke lukker Vangede Posthus. Det
glæder vi os meget over. Sand-
heden er jo, at mange mindre
posthuse er lukket – men det i
Vangede lever og har det godt!

Hennings tur gennem Vangede

Fastelavn
DUI var alene om at arrangere
årets fastelavnsfest for børne-
ne i Vangede i år.

Normalt afholdes tøndeslag-
ningen i Bygaden sammen
med de handlende.

Men selv om man flyttede ar-
rangementet til DUI’s hytte på
Horsevej, var der mødt rigtig
mange børn op. De fleste fest-
ligt udklædte og i humør til at
svinge køllen mod tønden.

Der blev kåret 3 kattekonger
og 2 fik præmie for dragterne.

Brugsen havde sponsoreret
drinks og fastelavnsboller
m.m.

Det blev en rigtig festlig dag
for både børn og forældre.

Måske er jeg gammeldags –
men jeg synes nu man skal
flytte tilbage til Bygaden – det
er lige som her man fester i
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.

Jeg mødte julemanden
– midt i februar!
På en bænk i Vangede sad han
der pludseligt med skæg, flag,
barnevogn og en hat til penge
fra forbipasserende. Han frøs
med anstand . . .

Jeg spurgte selvfølgelig efter
hans navn, og svaret var klok-
kerent: Julemanden.

På mit spørgsmål, om han ikke
var lidt sent ude, svarede han be-

nægtende. Han var og blev Jule-
manden hele året!

Når foråret kommer – kalder
og lokker de danske landeveje –
men i denne kolde tid befinder
han sig bedst i Københavnsom-
rådet, hvor han betler sig til en øl
og lidt mad.

Vangede Avis bidrog til et par
øller og vi blev gode venner,

Så nu venter vi sammen med
længsel på forårets og varmens
komme.
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VANGE DE B Y CE NT R U M

VI E R ME DL E M AF

Det lokale indkøbscenter

Du kan kende
medlemsbutikkerne

på dette mærke

mærket s idder
i alle

medlemmernes
ruder

A.A.C.N.S . S ervice
AU -K ommunikation
B rdr. Torp
Café R hina
Danni S ko
Den Danske B ank
Freilev Farve Tapet
K ontakten
Matas
Netto
P ariser S alonen

1 )
2 )
4 )
5 )
7 )
8 )

1 1 )
1 5 )
1 6 )
1 7 )
1 8 )

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

B ien og B lomsten
Donum
S kjold B urne
S tatoil
S uper B rugsen
S weetie Mode
Vangede Apoteksudsalg
Vangede B ibliotek
Vangede Herremagas in
B G B ank c/o P os thuset
E jendomsmægleren

2 0 )
2 1 )
2 2 )
2 3 )
2 4 )
2 5 )
2 6 )
2 7 )
2 8 )
2 9 )
3 0 )

Tlf. 39 76 30 70
Tlf.
Tlf. 39 65 34 00
Tlf. 39 65 56 08
Tlf. 39 68 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

Villabyernes Grill
Wienersalonen
Floris ten
Munkekiosken
Vangede S lagteren
Munketorvets
Frugt og Grønt
Den Danske B ank
Munketorvet
Dennigs konditori
Munkegrillen

Tlf. 39 65 12 22
Tlf. 39 65 70 91
Tlf. 39 65 57 41
Tlf. 39 69 13 95
Tlf. 39 67 75 05

Tlf. 39 67 54 73

Tlf. 39 55 90 30
Tlf. 39 67 58 18
Tlf. 39 67 10 72

3 1 )
3 2 )
3 3 )
3 6 )
3 7 )
3 8 )

3 9 )

4 0 )
4 1 )

Forårskonkurrence
De 31 forretninger der er medlem
af Vangede B ycentrum udlodder 3 gavekort
á 300,- til vore trofaste kunder.
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Munketorvets Speicialbutikker

Vangedevej 142

Vind

gavekort

på 300,-

Gavekortene kan frit benyttes
i en af 31 forretninger der er
medlem af Vangede B ycentrums

For at være med i lodtrækningen skal du handle i 3
forskellige af Vangede Bycentrums forretninger, som
udleverer et stempelkort.
Når du har haft 3 indkøb, og fået stempler fra 3

forskellige forretninger, udfylder du kortet med navn og
adresse, og afleverer stempelkortet i en af Vangede Avis´s
kontaktkasser. K ontaktkasserne finder
du hos Café R hina
og Munkekiosken.

Du har hele marts måned til de 3 indkøb,stempelkortet
skal være afleveret .
Vinderne får direkte besked.
Du må gerne aflevere flere stempelkort på
det samme navn.
Det er ikke købets størrelse, der
betyder noget, men at du har
foretaget indkøb i en af
Vangede Bycentrums forretninger.

senes t den 6. april 1999

Handl i Vangede Bycentrums butikkerHandl i Vangede Bycentrums butikker



Danceparty på Tværbommen
Vangede Avisens to udsendte
(fotograf og journalist) har den-
ne gang begivet sig til Vangede
Ungdomsklub en kold fredag af-
ten i november. Medbringende
kamera samt blyant og papir
skal vi forsøge at skitsere hvor-
dan det foregår når de unge i
Vangede og omegn går til Dan-
ceparty. Vi ankommer klokken
19.30. Personalet sidder endnu
omkring et langt bord hvor de
har spist middag. Johan Boas
som er leder, byder os et glas vin
og sætter os ind i vagtplanen.
Man roterer to og to hver time så
man på skift passer garderobe,
indgang, slikkiosk, gården (og
gaden, vi lader os fortælle, at det
ind i mellem er nødvendigt at
konfiskere mistænkeligt klirren-
de plastikposer, men lad nu det
ligge…). Klubben er for de 12-
17 årige. Denne aften er der per-
sonale fra andre ungdomsklub-
ber i Gentofte Kommune, for de
unge kommer fra hele omegnen.
Således skiftes klubberne til at
holde fest. Festerne bliver etab-
leret gennem SSP, et samarbejde
mellem social- og skoleforvalt-
ningen og politiet. Entreen ko-
ster 20 kroner, og man skal helst
have rekvireret billetter på sin
skole, men man kan slippe af-
sted med at købe ved indgangen.
Man får et stempel, der er selv-
lysende når man stikker hånden
ind i en kasse med blåt lys (?).
Der er hyret en DJ til at spille
musik. Han medbringer alt hvad
et diskotek skal indeholde: Lys,
røg og høj musik. Jeg spørger

hvad de 12-årige foretager sig til
sådan en fest, og Johan Boas
svarer, at de nok mest er der for
at tage ved lære. Se hvordan det
egentlig foregår når de store går
til fest. Og at de til tider kan ud-
gøre et irriterende element for
de lidt ældre der gerne vil feste
ordentligt, uden de 12-årige, der
farer lidt forvirret omkring og
ikke rigtigt ved hvor de skal gø-
re af sig selv. Vangede Avisens
udsendte tager lige en hurtig in-
spektionsrunde inden gæsterne
kommer. Vi noterer os, at der
mangler kroge. Der er reelt kun
en krog, og der kan den kloge jo
nok regne ud, at det er svært at
være i fred for et nyforelsket par.
Vi meddeler Johan det, han er

tilbøjelig til at give os ret.
Klokken 20.10 kommer de før-

ste. Det er en gruppe drenge fra
6.a på Bakkegårdsskolen. Det er
Rune, Kasper, Henrik og Lars.
Det er imidlertid første gang de
er til Danceparty, og direkte ad-
spurgt om de regner med at sco-
re, svarer de, at man da altid kan
prøve. Ellers regner de med at
danse og have det sjovt med de-
res venner. Efterhånden som
klokken nærmer sig 20.30 kom-
mer der flere og flere. Pigerne
stiller sig i små klynger og efter-
hånden som deres veninder an-
kommer bliver de modtaget med
knus, og Vangede Avisens to ud-
sendte iagttager nøje hvordan de
koket kysser luften på hver side

af hinandens kinder. Drengene
virker lidt mere som om de ikke
rigtigt ved hvordan de skal for-
holde sig. De udgør en meget
myldrende del af gæsterne. En
flok drenge står ved et bord og
snakker. I det samme kommer
en af deres venner.

”Hallooo mand, hva’så?” siger
den nyankomne, og uddeler
klask på armene af de øvrige.

”Hvorfor står I med ryggen til
diskoteket?” spørger han og
stryger forbi dem i retning af
rummet med dansende, akkom-
pagneret at dunkende technoryt-
mer.

Vangede Avisens udsendte,
der selv engang for år tilbage
var deltagere i disse fester, står i
et hjørne og diskuterer hvorle-
des Conversegummiskoene er
skiftet ud med Buffalo, de mul-
tifarvede Leviscowboybukser
med bukser der mest af alt ligner
et levn fra halvfjerdserne, dog
med et strejf af halvfemserne
over sig, idet der foroven er til-
sat en hættetrøje eller en stram
T-shirt. Fire piger fra Tjørne-
gårdsskolen står tæt sammen og
snakker. De går også i 6. klasse.
De fortæller, at de er mødtes to
og to og derefter har mødt deres
veninder til selve festen. De
fandt ud af, at der var fest fordi
der på skolerne er blevet hængt
plakater op. Jeg spørger om de
har drukket øl i smug, men det
benægter de og siger, at det kun
er noget de store gør. Men de
syntes egentlig, at det skulle væ-
re tilladt at købe en enkelt øl og
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Tor. Fre. og Lør.
9 - 02

Søn. - Ons.
9 - 01

Mellem 9 -12
rundstykker med kaffe

Åbningstider

Kr. 15,-

Tlf.: 39 68 01 78

Gæst til egen fest

39 65 66 06

Vangede Bygade 45

Gæst til egen fest

Total arrangement
kr. 450,- pr kuvert

Din lokale
Tømmerhandel

Buddinge
Trælasthandel A/S

Buddingevej 272-278
2860 Søborg

v/ Buddinge Hovedbanegård

39 56 04 11

Ejnar Schüsler
Snedker- og
tømrerfirma

Mesterlodden 6

39 65 25 11
Reparation og

vedl igeholdelse
Special itet:

Inventar

Ejnar Schüsler



så få tegnet en streg med en
sprittusch på hånden når man
havde købt den ene øl det var til-
ladt at købe. De siger, at så kun-
ne det være man ville blive lidt
sjov i hovedet og man ville turde
nærme sig drengene. Om de skal
prøve at score?? De ser fnisende
på hverandre og til sidst er der
en af dem der nødtvungent ind-
rømmer, at det havde de da
tænkt sig.

Helene og Cecilie fra 7. Klasse
på Bakkegårdsskolen står ved
indgangen til dansegulvet. Jeg
spørger hvad for en sang der hit-
ter og de svarer YMCA og Night
Fever.

”Nå hva’så?” Jens fra deres
klasse slutter sig nysgerrigt til
os. Pigerne fortæller mig, at de
har mødtes inden festen og prø-
vet tøj og lagt make-up og sådan
noget sammen. Det er nemlig
rigtigt hyggeligt.

Indtil videre er der kun spottet
et enkelt kærestepar, der går
rundt sammen hånd i hånd. De
forsvinder ud i krogen og vi be-

slutter at lade dem være.
”Øhrrr mand, her er fandme

kun sjetteklasser.” Siger en
dreng der formentlig går i sy-
vende eller ottende klasse irrite-
ret, inden han går over og køber
slik for 6.25.

Nikolai fra 7. C på Kildegård
Gymnasium er nummer to vi
spotter med kæreste. Jeg spør-
ger om det ikke er kedeligt at gå
til fest med sin kæreste, men det
synes han ikke. Det er meget
hyggeligt at hun er her. Men han
er her også for at danse med sine
venner.

Klokken er blevet 20.45 og der
er ved at være rigtig godt gang i
The Danceparty. Jeg går hen til
en stor flok drenge, der sidder
rundt om et bord og spørger
hvor de kommer fra: ORRR-
DRRUUUUUUP,
ORRRDRRUUUUUP!!!!!! Rå-
ber de meget højt. Det var hvad
de gad ofre af opmærksomhed
på mig, for bagefter går de. Der
står, skal det vise sig, en flok pi-
ger tæt samlet lige i nærheden.

De udgør åbenbart den bedre
halvdel til en del af drengene fra
ORRDRRUUUUUUP. Jeg lu-
sker ligeså stille hen til dem og
spørger om de synes det er sjovt
at gå til fest med deres kærester.
Det synes de er okay, men man
er nødt til at holde lidt øje, for de
skal ikke komme for godt i gang
med at give de andre piger knus.

”Ej kommer han, er det rig-
tigt?” Lyder det glædestrålende
bag mig.

”Ja,” nikker en pige til sin ven-
inde.

”Ej hvad sagde hans ven?”
”Jamen han sagde bare, at han

ville komme.”
”Åhh, det er løgn,” siger hun

og tager sig til hovedet med slet
skjult begejstring.

Hvem denne ”han” er, lykke-
des det desværre aldrig Vangede
Avisens udsendte at opspore.

Klokken er ved at være kvart
over ni, og der bliver stadig ind-
leveret jakker, tasker og mobil-
telefoner til garderobevagten.
Men det er kun de få virkelig se-
je der kommer så sent.

I diskoteket hersker mørke og
lugten af alskens aftershave og
parfume. Der bliver ikke danset
meget. Der bliver nærmere
snakket i klynger. Nogle få dri-
ster sig dog til at vugge lidt med
hofterne imens.

Pludselig er det som om fan-
den tager ved samtlige festdelta-
gere. Lyden af nogle hardcore
technorytmer får næsten alle ud
på dansegulvet. Alt går amok i
de minutter det varer inden
DJ’en opfordrer til syngekon-
kurrence til tonerne af ”Hvor
skal vi sove i nat”. Drengene
smutter. Pigerne synger med.
Bagefter endnu nogle technoag-
tige eller house, dance rytmer,

der får alle (inklusive underteg-
nede og fotografen) til at slå ring
om to drenge der danser ?? De er
ret gode og alle ser mere eller
mindre misundeligt til.

Klokken 22 er der virkelig
gang i festen. Alle er lidt opkog-
te i hovedet, og på dansegulvet
hersker vild tumult. Vi beslutter
at lade dem feste i fred for os re-
sten af aftenen.

Vi forlader en fest i Vangede
Ungdomsklub hvor der ser ud til
at være styr på tingene. Vi har
ikke oplevet optakt til slåskam-
pe eller fulde mennesker der ra-
vede rundt. Personalet går stille
rundt og holder øje, uden egent-
lig at blande sig særligt meget,
men de er der. De unge ser ud til
at have det, de måske ville be-
skrive, som en kanonfed aften.
Men hva’ ved jeg….?

Camilla Møller Olsen
Foto: Dorte Røpke
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Wiener
Salonen

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

for hamog hende

klip

krøl

Fodersalg.

Bente og Bente

mode

Vangede Bygade 79
2820 Gentofte

Tlf. 39 65 31 38
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En Vangede-hilsen
fra Brisbane
Lige en hilsen fra Brisbane, det
er i dag den 1. februar 1999, det
er sommer og 30 grader.

Jeg fik ikke sagt tillykke til
GVI med oprykningen, så her
Jeres tillykke GVI, det var me-
get flot.

Vi var i Danmark i julen 1997
og var mange gange nede i mo-
sen og jeg beundrer Jeres flotte
klubhus, det må I være meget
stolte af, og Jeres fine baner,
man skulle tro, at det var en rig
professionel fodboldklub. Ja
Vangede har forandret sig me-
get, fra da vi boede der.

Jeg husker den første gang vi
kom hjem efter 10 år i Australi-
en, det var i 1979. Det første jeg
så, var at kirken var forsvundet,
for kirken betød noget for mig,
jeg blev døbt og konfirmeret og
gik i skole dér, for Mosegårds-

skolen var endnu ikke færdig.
Min storesøster Lis og storebror
Freddy blev begge gift i Vange-
de gamle kirke, og så gik vi på
æbleskud om sommeren, og der
var ungdomsklub for os rødder,
så nu var den væk, og der mang-
lede noget i min hukommelse.
Selvom I har fået en ny kirke,
synes jeg ikke den ligner en kir-
ke, mere en borg, så har vi endda
lidt forbindelse med den nye, for
min far Poul Pedersen (røde
Poul) savede og satte glas i, og
den er nu også flot.

Jeg har også en lille historie
om en ven fra Vangede, han hed-
der Jørgen Jensen (lille Jørgen).
En dag stod der 2 unge mænd
ude ved fordøren og spurgte ef-
ter mig, “ja det er mig I taler
med”, ja de var nogle meget fine
venner af lille Jørgen sagde de.
Ja så inviterede jeg dem inden-

for, de fik noget at spise og kaffe
og kager. Så spurgte jeg hvordan
Jørgen havde det, jo han havde
det fint, og hvordan de kendte
ham. Ja, de kendte ham jo ikke
så godt, de havde kun arbejdet
sammen med ham, de havde for-
talt ham at de skulle til Australi-

en på ferie, så han sagde, så skal
I også besøge Puk, og det er da
sket nogle gange, at venner har
sendt venner ned for at besøge
mig, men det gør nu ikke noget,
vi bliver kun glade når vi får be-
søg fra Danmark. Vi har 3 sejle-
re for øjeblikket, de har lige væ-
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Klar besked om sund fornuft

11
49

Spar 22,-

Spar 10,-

Spar 31,-

90 tabletter
med eller
uden jern
Tilbud

Matas Jern
med hæmoglobin

Matas Calcium med
D-vitamin

BioVinci

100 stk
Tilbud

150 stk
Tilbud

98,-

49,50

65,-

Spar i alt 52,25

Spar 10,-

Sunde tilbud
til priser

der lokker
Ginsana Tonic G115
2 x 250 ml.

Tilbud 178,-

87,50

Spar 10,-

300 ml
Tilbud

Gerkomplex
100 stk
Tilbud

199,-

Sunde tilbud
til priser

der lokker

ret til VM i 49’er i Melbourne,
og de blev nr. 17 ud af 96, så de
klarede sig fint.

Den anden store ting der var
sket i Vangede var, at Vangede-
vej blev til Vangede Bygade, og
at den var lukket nede ved min
onkel, Valdemar Christoffer-
sens, købmandsforretning, men
han er der ikke mere, ham har vi
mistet, han var også en fin ex-
GVI’er sammen med min onkel
Poul og onkel Frede (tykke Fre-
de), som de kaldte ham, min
bror Freddy, mine to fætre Pre-

ben og Kaj, så hele familien
Christoffersen og Pedersen har
sat mange spillere på banen ne-
de i mosen.

Redaktøren spurgte mig hvad
vi laver i vores fritid her i
Australien. Vi camperer meget,
for vi har nogle meget smukke
regnskove, og dyrelivet er jo
helt anderledes med alle de
pungdyr, og vores fugle er nok
verdens smukkeste, synes jeg.
Så graver vi også safirer, guld og
andre ædelstene, som man kan
finde her ikke langt fra hvor vi
bor, ca. 300 km sydpå nede i
N.S.W, så tager hele familien
med. Jeg kan huske for 18 år si-
den, da vi begyndte at grave sa-
firer, min yngste søn Dennis var
dengang kun 10 år, og havde ik-
ke gravet ret længe før han op-
gav, for han fandt jo ikke noget,
det var sjovere at fange sump-
skildpadder. Så lige pludselig
kaldte han på mig, “far er det en

safir”, jeg kiggede på stenen fra
afstand og sagde nej, det tror jeg
ikke. Ja det var en stor sten, så
han skulle lige til at smide den
ned i åen igen, men far den er så
flot sagde han, så giv den til
mig, lad mig se din flotte sten,
nej hvor var det en flot “sten”,
det var en safir på 13½ karat.
Andre safirer vi havde fundet
var kun på 1-1½ karat, og her
havde Dennis fundet en på 13½.
Vi kunne ikke tro vore øjne, sa-
firen sidder nu i en ring, som jeg
fik lavet til min kone Anny til

vores sølvbryllup. Dennis fik en
dollar for stenen dengang, og
det var han glad for. Men i dag
siger han, at jeg har snydt ham,
men den tilhører ham, når vi ik-
ke er her mere.

Safirer var dengang vurderet
til 500 dollar i 1980. Guld har vi
også fundet, men ikke så meget,
men nogle Rubysafirer er det
også blevet til, Topaz har vi også
fundet, så I kan se, at vores feri-
er er spændende. Jeg medsender
et par billeder, hvor I kan se
hvor vi graver safirer og de ma-
skiner der bliver brugt, men vi
bruger en sigte til at finde dem.

Mange hilsener fra
Puk, Harly Pedersen,

Brisbane, Australien
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Inge Turéll om
Dan’s Vangede
af Anders Neerbek Hansen.
Vi sidder i en lille hyggeligt
møbleret stue i et ganske almin-
deligt rækkehus i Vangede, hun
er en sød og fritsnakkende da-
me.

–Er det Dans gamle hjem vi sid-
der i?
Ja, det er det. Dan har boet her

fra 1954 til han flyttede hjem-
mefra som 26-årig. Han har væ-
ret hjemmefra nogle gange, for
han har forsøgt at bo i kollektiv
og han er også flyttet hjemme-
fra, fordi han ikke fik lomme-
penge, det var begrænset, hvad
vi kunne give vores børn, for vi
havde 5 stykker...

–Hvordan er forskellen på Van-
gede dengang og Vesterbro,
som Dan Turéll senere flyttede
til?
Vangede blev ikke regnet med

til det finere Gentofte dengang.
Jeg måtte f.eks. ikke køre igen-
nem Vangede, når jeg skulle op
på stadion for at løbetræne, fordi
der var bisser. Det var på en må-
de Gentoftes Vesterbro. I dag er
det et forandret Vangede, takket
være velstanden.

–Hvad levede familien af i Dans
barndom?
Dans far var elektriker, han ar-

bejdede som formand i et større
firma. Jeg havde rigeligt arbejde
med 5 børn.

–Hvordan var det at være mor i
50’erne?
Jeg synes det var dejligt, og var

meget stolt af at være hjemme-
gående, for jeg planlagde fami-
lielivet, og det har givet os et
godt familiesammenhold. Den
dag i dag kan mine børn godt si-
ge til mig: “tak, fordi du var der-
hjemme dengang”.

–Hvad lavede Dan i sin fritid?
Du bliver nok forbavset over at

høre, at han var utrolig artig og
meget glad for stille sysler. Han

var stille, men han snakkede
utroligt meget. Han kunne godt
lide at læse først og fremmest,
og at sidde med frimærker og
sådan noget. Engang opfordrede
jeg ham, som gammel sportspi-
ge, til at dyrke noget motion.
Han sagde han gerne ville gøre
det for min skyld, og gik ned i
GVI til fodbold, men han var jo
den type der stod og kiggede
lidt... Jeg spurgte hvad han syn-
tes om det, han svarede ved at
spørge mig om han også skulle
gå til næste år, for så ville han
hellere ned i KFUM, for der
bandede de ikke så meget. De
bandede meget nede i GVI.

–Kan du genkende beskrivelsen
af Vangede i bogen “Vangede-
billeder”?
Ja, bortset fra at han ser det

med sine unge øjne, og jeg ser
det med de voksnes øjne. Jeg
kender baggrunden fra gamle
dage, og det gør han ikke, men
jeg kan sagtens genkende det.

–Hvordan var hans forhold til
kristendom og skole?
Til kristendom, jo vi snakkede

af og til om det herhjemme, og
også da han nåede konfirmati-
onsalderen. Jeg ville jo meget
gerne have, at han skulle konfir-
meres, og det syntes han ikke
rigtigt han ville. Det var ikke
rigtigt in på det tidspunkt, men
de er døbt allesammen. Hans far
sagde en dag, mens han blinke-
de sådan lidt til mig, “jamen du
vil jo gerne have jakkesæt og
lange bukser, og det får man jo
ikke, hvis man ikke bliver kon-
firmeret....” Jeg tror nok at han
på slutningen så lidt anderledes
på det.

–Hvad med skolen?
Ja han var god i skolen, han

havde gode karakterer. De syn-
tes på skolen at han skulle gå på
Gentofte Statsskole. Det var jo
dem der skummede fløden, der-

ovre. Jeg spurgte Dan
om han ville det, men han syntes
det var noget tosset noget, at gå
over i Gentofte Statsskole, sam-
men med de dengsedrenge...

–I “Vangedebilleder” får man
indtryk af at Dan ikke var så
glad for skolen
Der var nogle ting han syntes

var forkert. Han blev f.eks. vred
over en lærer som inddelte ele-
verne i hold, et hold med voksne
og et hold med pattebørn....

Dan var teoretiker, ikke nogen
praktiker, det hjalp dog med åre-
ne, men ikke rigtigt.

–Hvordan var hans forhold til
folk i Vangede?
Det er jo sådan set Vangedes

enere Dan beskriver i bogen,
som f.eks. damen med papilot-
terne... Dan var gode venner
med alle mennesker.

–Er det et oprigtigt eller et idea-
liseret billede af Vangede
Det er et rigtigt billede af Van-

gede, men måske ikke lige netop
i dag. Dan talte med mange
forskellige Vangedeborgere da
han skulle skrive Vangedebille-
der, f.eks. et ældre ægtepar her-
ude, som altid har boet i Vange-
de; han kontaktede en ældre da-
me (der havde et renseri, der
hvor der nu er blomsterforret-
ning) hun havde noget med 9
børn, hun fortalte om sitVange-
de; hans to yngre søskende for-
talte om deres Vangede, og jeg
fortalte om mit Vangede, så han
havde et bredt kendskab af Van-
gedes folk. Han var både inte-
resseret i at få det nye Vangede
frem, og det gamle for at se for-
skellen, og på den måde er det
realistisk, for de sidste 50 år.

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

Intet varer evigt,
men næsten

Vi er speciallister i levering af firma-arbejdstøj

Vi leverermed påtrykteller broderetlogo
Arbejdstøj der er

udviklet til at blive brugt
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Hvor godt kender du
DIN KIRKE?

1) Er Vangede Kirke bygget
af
a) røde eller
b) gule mursten?

2) Hvad er det nu altertav-
len forestiller? Påske-
morgen?

3) Er der gratis adgang til
kirkens gigantiske basar i
november?

4) Er der 4, 6 eller 8 sangere
i kirkens kor søndag kl.
10.30?

5) Er der fire, fem eller seks
kæmpelysekroner i kirke-
rummet?

6) Hvor mange gange fore-
går der mon noget med
præster inde i kirken på
et år?
A) ca. 175 gange
b) ca. 193 gange
c) 289 gange?

7) Er klokketårnet fra
70’erne, 80’erne eller
90’erne?

8) Har Ejnar Christiansen
været kirketjener i hele
kirkens levetid?

9) Er der en scene i mødelo-
kalerne?

10)Hvad er rekorden ved et
af Babytræf-møderne;
a) 38
b) 46
c) 53 babyer?

11)Har den årlige bustur
med de ældre nogensinde
gået til Christiania?

12)Har Pavarotti nogensinde
sunget i Vangede Kirke?

13)Hvilke musikinstrumenter
er til organistens rådig-
hed
a) Frobenius orgel
b) Cembalo
c) Steinway flygel?

Se svarene på næste side.

Sådan så det ud ved indvielsen af kirken den 17. marts 1974.
Biskop Leer-Andersen og stiftsamtmand Rossell går forrest.
Hvem kender du ellers af Vangede-borgerne på billedet?

Fire præster på 25 år. Her ses den
ny kirkes to første præster, Wind-
feldt-Hansen og Poul A. Knudsen.

Fødselsdagsfest
onsdag den 17. marts
kl. 19.00
Vi begynder i kirken, hvor pa-
stor Niels Tjalve prædiker. Der-
på går vi ind i mødelokalerne,
hvor der er dækket festbord; vi
spiser, vi underholdes, vi synger
og sognepræst Jakob Rönnow
slutter aftenen af.

Af hensyn til pladsen må vi
minde om, at der skal købes bi-
letter á 25 kr. på kirkekontoret.
Det skal ske i dagene mellem 9.
- 15. marts.

Vangede kirkeblad

En biskop og de næste to Vangede-
præster, Jakob Rönnow og Niels
Tjalve.
Spejderne var også med da klokke-
tårnet blev indviet i 1996.

25 års jubilæums
udgave

17. marts 1999 64. årgang

Festgudstjeneste
Søndag den 21. marts

kl. 10.30
biskop Lise-Lotte Rebel

prædiker



Hvis jeg siger Vangede Kirke,
så tænker de fleste forståeligt
nok på en meget stor og firkan-
tet samling bygninger på Van-
gedevej. Det er da også dem,
der har jubilæum. 25 år bliver
de – en bagatel i forhold til kir-
ker andre steder i Danmark, og
dog er den berømt for sin arki-
tektur (hvilket vi er meget gode
til at minde hinanden om.)

Men Vangede Kirke og dens
flotte mursten var intet, hvis ik-
ke den fyldtes af mennesker. Og
det gør den heldigvis!. Det er
dem, det er dig, der har jubilæ-
um i disse dage!

Det begyndte med nogen, der
sad i en kirkekomité. Frivillige.
År efter år havde de siddet,
holdt møder, rendt myndighe-
der på døre, bedt, holdt flere
møder – og så stod den der!
Men jeg har hørt, at de gav hin-
anden håndslag på, at når den
først var færdig, så skulle den
fyldes, så skulle den leve, så de
blev ved med at holde møder, de
gik i kirke om søndagen, de
holdt flere møder og det var
dem, der skabte de rammer og
traditioner, som vi står på skuld-
rene af i dag!

Nogle eksempler:
Når basaren eller Vangede

Kirkes Efterårsmarked i no-
vember skal løbe af stablen er
der frivillige, der i årets løb har
lavet et kæmpe arbejde for at
gøre alting klar. Når det så skal
udføres er der 135 par hænder
der møder op og giver et nap el-

ler to med. Der slæbes – og der
smiles – og dem , der går senest
hjem er ofte dem over de 70 –
som i øvrigt kom først om mor-
genen! Sådan bakkes der bare
op af frivillige i Vangede!

Da præsterne for nogle år si-
den havde besluttet, at hver en
husstand i Vangede skulle have
et Ny testamente foræret, var
der 225 frivillige, der klarede
den sag på et par timer. (– og der
var et menighedsråd, der gav
frokost til dem alle sammen, for
vi har altid godt kunne lide at
forene det åndelige og det le-
gemlige!).

De gamles håndslag fungerer
stadig.

300 møder og arrangementer
af den ene eller anden slags bli-
ver det til på et år i mødelokaler-
ne. Fem hold frivillige damer
bager, laver kaffe, dækker bord,
rydder af og vasker op på skift,
så vi andre bare kan nyde ind-
holdet af mødet og så ellers lade
os godt beværte. Vil du være
med, så sig til.

Sypiger – vel omkring tredive
stykker med et gevaldigt humør
– nørkler torsdag formiddage og
frembringer for tusindvis af kro-
ner af det smukkeste håndarbej-
de – eller sylter eller bager til
fordel for os andre.

Babymødre på barsel samles
med deres lækre nyfødte om et
foredrag om børn. Der synges
Nu titter til hinanden og her er
også et hold frivillige, der har
sørget for, at kaffe og kage bare

er der. Konfirmanderne kyler
skoletaskerne og giver kirken
chancen for at sige noget fornuf-
tigt til dem i et lille års tid. Den
modsatte aldersklasse holder
prædikenværksted og forbere-
der sig på søndagens evangeli-
um. Tirsdag og torsdag er der le-
gestue-børn og en fredag om
måneden samles unge familier
til fællesspisning og børneven-
ligt program i mødesal og kirke.
Pigekor og voksenkor har der
været tradition for, og en dag får
vi forhåbentlig et børnekor
igen.

Eftermiddage eller onsdags-
aftener er der en meget blandet
buket af foredrag og underhold-
ning, udvalgt og opsøgt af frivil-
lige fra ”Styrelsen” – det kan
være om psykologi den ene
gang, en cykeltur i Sibirien den
næste gang eller en aften med
nogle af de nyeste salmer, spillet
for af organisten.

Nogen gange har der været få –
dvs. 30 – andre gange mange –
dvs. 130. Aldrig er vi alene –
Vangede Kirke består af levende
sten! Det er de færreste, der
kommer til det hele, men det er
rigtig mange, der i løbet af et år
kommer indenom.

Kirkeministeren har udtalt, at
hun ikke vil tælle folk ved folke-
kirkens gudstjenester – det er
nok fordi der er plads til mange
flere – men de gamles håndslag
om, at den ny Vangede Kirke
skulle fyldes gjaldt ikke blot
mødelokalerne – det centrale,
selve formålet med det hele for
frivillige, ansatte, menigheds-
råd, alle, var og er gudstjene-
sterne om søndagen. Det er her
rummet, fællesskabet, tonerne,
sangen, bønnen, ordet giver
kraft og styrke og eftertanke til
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Hvor godt kendte
du så din kirke?

1) Røde mursten

2) Der er slet ingen alter-
tavle i kirken

3) Nej, det koster 2 kr. at
blive lukket ind til herlig-
hederne

4) 4 mænd og 4 kvinder – og
de synger ret flot!

5) Der er 6 – de hænger i
korsform – og de var
egentlig kun midlertidige,
men alle blev så glade for
dem!

6) 289 gange. De andre tal
er fra Gentofte og Helle-
rup Kirke i 1997

7) Fra 90’erne. Der var ikke
råd til at bygge det tidli-
gere.

8) Ja, han fulgte med fra
den gamle kirke, der lå,
hvor nu biblioteket ligger.

9) Ja, og der er ofte festlig
underholdning som f. eks.
kirkecabaret’en ”13 til
bords” den 11. marts. På et
år er der mere end 300
arrangementer.

10)Rekorden er 53 babyer og
53 mødre – og 53 barne-
vogne!

11)Ja da. Vi fik både rundtur
og snak med Christianit-
ter i Spiseloppen.

12)Nej, men der har sandelig
været mange andre be-
rømtheder ved kirkens
koncerter i årenes løb.

13)Kirken råder over alle tre
instrumenter. Det nyeste
er flyglet; det var folk i
Vangede, der samlede ind
til det som gave her ved
25 års jubilæet.

9-13 rigtige svar: Du kender
din kirke. Flot! Du kan overve-
je at stille op til Menighedsrå-
det.
5-8 rigtige svar: Hm… tror du
ikke, du burde vide lidt mere
om den store kasse henne på
Vangedevej? Den er åben dag-
lig fra 9 til 16. Og søndags-
gudstjenesterne begynder først
kl. 10.30, så den undskyldning
er heller ikke god.
0-4 rigtige svar: Du kan ikke
være fra Vangede.

Jakob Rönnow

Vangede Kirke 25 år

Et billede fra basaren i 1993. Alting
ændrer sig - det har Christian også
gjort. Men spejderne - og Christian
- er med endnu.

Ved Fredagsfamilien er der altid en aktivitet, der samler alle aldre.
Her er det at gøre påskeliljer klar.

Vangede Kirke – det er dig!



livet resten af ugen og resten af
livet. Oplev det selv!

Kirken er ikke til i kraft af arki-
tektur, mursten, hvor flot det
end må være, men kirken bliver
kirke hver gang Guds ord lyder
om at Han elsker hver enkelt af
os sine børn. Det skal siges på
flest mulige måder – og det skal
heldigvis ikke bare siges videre
af to præster og en sognemed-
hjælper, men af hver en døbt
–det er den levende opgave, som
du er medarbejder på, nøjagtig
ligesom de gamle lykkeligvis
var det. Derfor er det dig, der
har 25 års-jubilæum – i de flot-
te rammer af sten i Vangede.
På gensyn dér!

Jakob Rönnow
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Ved Karl og Inga Andersen
Styrelsen for det frivillige, kirke-
lige menighedsarbejde i Vange-
de Sogn har til opgave at tilret-
telægge mødevirksomhed mm til
gavn og glæde for mennesker i
sognet. Sådan lyder opgaven.

Menighedsrådet sørger for de
gode arbejdsforhold – for ram-
merne. Præster og Styrelse mere
for indholdet. Lokaler og facili-
teter til dette blev naturligvis
stærkt forbedret med den nye
kirke, men den gamle kirke hav-
de også i 1974 et aktivt liv om-
kring kirken.

Igennem 25 år har vi været hel-
dige at have præster, der på hver
sin måde har engageret sig i det
frivillige arbejde.

Vi kan dog ikke have alle de
gode og store arrangementer
uden en god økonomi. Pengene
tjener vi ind gennem den årlige
basar, der må siges at være lidt
af en Gentofte-begivenhed, da
den trækker publikum til sig fra
et meget stort område. Der kan
godt være op til 150 frivillige –
deriblandt KFUM og K-spejde-
re, som arbejder på at få den eks-
tra festlig. Sypigernes indsats –
og loppetorvets – skal også
nævnes.

Vi har heldigvis kunnet høre
mange gode og også mange be-
rømte navne i kirken i årenes
løb: Benny Andersen, Johannes
Møllehave, Holger Lissner – og
der er ikke det aktuelle emne,
der ikke er blevet taget op: Bos-

nien, Afrika, Søren Kierke-
gaard, Karen Blixen, H. C.
Andersen.

Så er der sangaftener, rejse-
foredrag, kunst og kultur, ca-
baret, opera og operetteafte-
ner. Vi har de store adventsfe-
ster, julefester og fastelavns-
fester. Hertil bliver vi nødt til
at sælge billettter, fordi vi ik-
ke har plads til alle dem, der
gerne vil være med! Et dejligt
problem!

Prædikeværkstedet giver
mulighed for en mere seriøs
gennemgang af nogle bibel-
tekster. Babytræf bringer
foredrag for mødre til de ny-
fødte og Fredagsfamilien er
unge familier, der mødes en-
gang om måneden, spiser
sammen, leger med børnene
og slutter af i kirken. Lege-
stue eller Småbørnstræf er
for mødre, der går hjemme
med deres små børn. Søn-
dagsskole har der været, men
vil nok igen opstå som lør-
dagsskole i fremtiden.

Sådan har vi i Styrelsen prø-
vet at tilgodese alle alders-
grupper. Hvis du har et ønske
om noget, der bør være, eller
som du kunne tænke dig at
høre, vil vi meget gerne have
det at vide. Den 21. april
planlægger vi et år frem. Her
kunne du møde op eller give
besked inden. Vi lytter meget
gerne til nye forslag.

Denne flotte Sioux- eller Lakota-in-
dianer bor i Vangede. Derfor måtte
Hakikta, som han hedder, naturlig-
vis også hen i kirken og fortælle om
sit liv og sit folk ved et af de velbe-
søgte onsdagsmøder.

Jesper viser vej for at få folk til at
komme til basar (1993).

Kirkens faste kor i 1974. Lotte Kofoed Nielsen længst til højre har været
med i alle 25 år. Dirigenten var organisten, den berømte Bernhard Chri-
stensen – ham med PH og Liva Weel.

Husk
Festgudstjenesten

Søndag den 21. marts
kl. 10.30
biskop

Lise-Lotte Rebel
prædiker

Hvad er “Styrelsen”?

Mini-jubilæums-
orgel- og

klaverkoncerter
Hver lørdag i marts vil der
være gratis adgang til en halv
times koncert.

Det er organist Henrik Bo
Hansen, der dels spiller på
vort gode Frobenius-orgel,
dels præsenterer det nye Ste-
inway-flygel ved at spille
forskellige værker.

Det bliver hver lørdag kl. 12
til 12.30
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af Lars Ravn,
KFUM-ulveungeleder ved
Vangede Kirke

Hvis man i dag ser billeder fra
grundstensnedlæggelsen til
Vangede Kirke, vil man se, at
der – udover notabiliteterne og
fanerne - står en lille dreng i ter-
nede bukser og med skulder-
langt hår. Det er mig!

Dengang undrede jeg mig me-
get over, hvorfor man proppede
alle de ting og sager ind i noget,
som blot skulle mures til. I dag
er det egentlig lidt fascinerende
at vide, at alteret gemmer papi-
rer og relikvier, som kun ud-
valgte – mig og de andre, der
trodsede blæsten og kulden den
morgen – vistnok ved, hvad er!

Jeg blev ulveunge otte år gam-
mel. Fire år før den ny kirke blev
bygget.

Der var allerede før indflytnin-
gen megen palaver om den ny
kirke og dens flotte, arkitektteg-
nede lokaler med PH-lamper, la-
kerede parketgulve, rå vægge af
dyre flammede mursten og
møbler fra Paustian og Fritz
Hansen. Min daværende flokle-
der, Esben Fog (nu arkitekt i
Odense!) skrev i det spejder-
blad, som han redigerede:

“Kirken er ikke for dig!” - og
på hans vanlige satiriske facon
bragte han i sin artikel en teg-
ning af et smokingklædt menig-
hedsrådsmedlem, der står under
en krystallysekrone og siger til
en lille, beskidt spejder: “Nå, er
du så ikke glad for de lokaler, vi
har givet dig?”. Palaveren fort-
satte, da trykkeren, som var en
kirkens mand, egenhændigt
fjernede ikke i Esbens overskrift

- dén overskrift var for meget
for trykkeren.

Ulvene og spejderne flyttede
ind i Ungdomsgården, som lig-
ger integreret såvel lokalemæs-
sigt som arkitektonisk i Vangede
Kirke. Og Ungdomsgården blev
faktisk helt fra start anvendt
som en ‘brugsgenstand’. Og der
findes næppe andet end skurede
vægge, bøgeparket og Alto
møbler, som reelt havde mod-
stået års intensiv brug.

I Vangede Kirke og de tilhø-
rende spejderlokaler har der i de
25 år, de nye lokaler har bestået,
nok været ca. 200 eller flere
Vangedebørn igennem. Der er
afholdt 50 sommerlejre og 150
weekendture for ikke at tale om
2000 ulve- og spejdermøder.
Personligt har jeg i alt tilbragt
ca. 1½ år i spejdersammenhæng
de sidste 25 år!

I ‘gamle’dage ville man beteg-
ne det som nærmest troløst, at

børn kun var spejdere i et par år.
I dag er spejderne ‘blot’en del af
mange tilbud, men det siges, at
hver anden voksen på en eller
anden måde har været spejder.
Og spørger man nogle af de
mange, som i de sidste 25 år har
været ulve i Vangede, om de kan
huske noget af deres spejdertid,
er der ingen grænser for hukom-
melsen: Det årlige juletræssalg,
fastelavnsfesten i kirken, basa-
ren og loppetorvet i kirken, spej-
dersommerlejrenes natløb osv.
De, der har været spejdere i kor-
tere eller længere tid, har været
glade for det. Og de, der er spej-
dere nu, har godt af det: Væk fra
far og mor. Udendørsliv. Klar
dig selv (relativt!). Mød nye
mennesker!

Og dem er der mange af: Fra
den karismatiske Pastor Knud-
sen, som i 70’erne gav de lang-
hårede ulveunger tilbagestrø-
gent hår, når han med jetflylyd-
styrke messede på næsten ka-
tolsk vis fra alteret - imponeren-
de og pragtfuldt. Til den alle-
stedsnærværende og hjælpsom-
me Bent Knudsen, som betroede
mig, da jeg var ulveunge, at han
fik sit fipskæg til at gro ved
hjælp af duemøg - jeg er stadig
ikke helt klar over, om det pas-
ser eller ej! Og sko-direktøren
Hallgreen, som trofast pudser de

Oscar Fiehn har klippet fra
kirkebladet fra 1931

“BUD og HILSEN”
Kirkeligt Sogneblad for Gjen-
tofte, Jægersborg og Vangede

Nr. 2, 1. februar 1931 17.
Aargang 1930

Fødte i Vangede 75, døbte 47,
konfirmerede 44, Kirkeligt
ægteviede 9, Døde 48.

I 1930 blev der i Gentofte kir-
ke indsamlet kr. 2278,86 heraf
kr. 776,99 i Fattigbøsserne

I Vangede kirke var indsam-
let kr. 239,28

Af Fattigbøsserne uddeles
indtil 400 kr. aarlig til trængen-
de Konfirmander, Resten til-
falder Menighedsplejen.

Det til Menighedsplejen ef-
terhaanden indgaaende Beløb
henlægges til et Grundfond til
Paabegyndelse af en fremtidig
særskilt Menighedspleje for
Vangede.

Fortsætter næste side

”Finere isenkram” påstår sognepræsten – det er ham med hatten.
Meget forskelligt spændende er der i hvert fald på basaren!

Hvor festligt, når kirkens Pigekor
rullede sig ud ved et arrangement.
Her er det i 1996, men en dag får vi
forhåbentlig vort eget kor i Vangede
igen.

Kirken er for spejderne ...Jubilæumsbog
om Vangede Kirke

Hvad er mere naturligt, end
at der i forbindelse med
kirkens 25 års jubilæum
udgives en bog om det
prægtige bygningsværk.

Menighedsrådet har taget
initiativet, og bogen kom-
mer på det fornemme Poul
Kristensens Forlag, hvilket
i sig selv garanterer for
godt boghåndværk.

Den er skrevet af forsk-
ningsbibliotekar Claus
Schmidt og der er bidrag
fra sognepræst Poul A.
Knudsen og professor Gre-
the Krogh, der skriver om
orglet.

Bogen omhandler kirkens
arkitekt Johan Otto von
Spreckelsen og placerer
Vangede Kirke i nyere
dansk kirkebyggeri. Kir-
kens arkitektur og inventar
er beskrevet og vist ved tal-
rige farveillustrationer.

Efter jubilæet vil bogen
kunne købes på kirkens
kontor.
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udtrådte scooterstøvler på lop-
petorvet, som var det parisermo-
dellerne i hans egen forretning
på Strøget.

Og den hyggelige elektriker,
Dragsted, med hvem jeg i flere
år passede elektrisk-artikel-lop-
petorvsboden: vi skovlede pen-
ge ind på bodens righoldige sor-
timent, indtil det gik op for mig,
at det meste af det, jeg havde
solgt, var Dragsteds egne, priva-
te ledninger og apparatur. Han
havde fra sit firma medtaget di-
verse ledninger, skruetrækkere
mv. for at teste og afprøve indle-
verede, afdankede transistorra-
dioer, som stadig var indstillet
på ‘Radio Luxembourg’. Hans
ledninger og værktøj gik som
varmt brød!

Og ... og ... og ...

Jeg holder mig ikke for god til
at konstatere, at mange af ‘de
nye’ i persongalleriet af hjælpe-

re til kirkearrangementer faktisk
er fostret gennem spejderne: Fa-
milien Agner, Familien Svitring
/ Koch mfl. Men rækken er en-
deløs – ikke flere nævnt og ikke
flere glemt. Og alle har været
flinke til at behandle drengene i
de grønne uniformer pænt.

Alligevel kan man ikke sige, at
ulveungerne og spejderne har
løbet selve kirkerummet på dø-
rene. En højmesse er ikke en liv-
ret (skønt nadveren både i smag,
indhold og baggrund er ret
spændende for børn) for en ni-
årig, der dagdrømmer om at
tænde røgbål med våde grangre-
ne – og som ikke kan læse – og
som ikke kender salmerne.

Men ulveungerne og spejderne
har dog stillet op til de mere bør-
neprægede arrangementer i sel-
ve kirken. Vi har mimet ‘Arbe-
jderne i vingården’, hvor arbej-
derne i vores udgave var hjem-
vendte romerske veteraner – det
gav børnene mulighed for at la-
ve sværd til brug i stykket! Vi
har deltaget i den succesrige bi-
beluddeling for et par år siden.
Vi har stået med faner ved kon-
firmationerne – og meget andet.

På den måde bliver kirken ikke
noget ophøjet – men også en del
af den ‘brugsgenstand’, som
børnene opfatter, at deres spej-
derhus – Ungdomsgården – er.
Og det er vel ikke så tosset end-
da.

Kirken er for dig!

Fortsat fra forrige side

Et lille udpluk af
annoncørerne i
kirkebladet fra 1931:

Skotøjsreparationen, Vange-
devej 1 (hj. af Lyngbyvej) an-
befaler sig med solidt og fikst
Arbejde. Herresaaler og Hæle
Kr. 6,00 - Dame do. Kr. 4,25.
Specialværksted for Galosche-
og Raagummireparationer.

Byens bedste Kaffe faas i Van-
gede ældste Købmandshandel,
I. Scharff, Vangedevej 33,
Grundlagt 1850

Nye Hatte ca. halv Pris. Gamle
hatte moderniseres billigt. A.
Hansen, Hattemager. Vange-
devej 8.

A/S Gjentofte Mejeri, Bro-
gaardsvej 13 Mælk – Fløde –
Smør – Æg – Nymalket Mælk
fra Omegnens Gaarde.

Og endelig en annonce i bla-
det, der kan give stof til efter-
tanke i dagens børnepasnings
diskussioner.

Vangede Smaabørnsasyl. Stif-
tet i 1860- Selvejende kirkelig
Institution, Stolpegaardsvej 6.
Vangede.

Alle børn fra 2 Aars alderen
til den skolepligtige Alder, bo-
siddende i Vangede Kirkedi-
strikt, modtages i Heldagsple-
je. Sædvanlig Asylundervis-
ning. Der ydes varm Mælk til
medbragt mad.

Kontingent: 35 Øre ugentlig
pr. Barn

Henvendelse hos Bestyrerin-
den, Asylbygningen Stolpe-
gaardsvej 6.

Gudstjenester i Vangede blev i
1931 forrettet af: Pastor Jacob-
sen som boede i Vangede præ-
stegård, Vangedevej 35. Han
var også sognepræst.

Tilknyttet kirken var også Pa-
stor Teglbjærg

Udover de alm. gudstjenester
om søndagen var der børne-
gudstjeneste kl. 14, dåb kl.
11.40 og skriftemål kl. 9.45

Vangede Kirke 25 år

Et rigtigt loppemarked har også en
elektronisk afdeling.
Og det meste af det dur forunderligt
nok!

Årets slid fra sypiger: for tusindvis
af kroner flotte nisser til basaren.
Og de bliver bare solgt!

Måske var det ikke lige en salme,
koret fra Angmagssalik spillede, da
de besøgte kirken i 1987.

Jubilæums - “tilbud”

• Kirkecabaret

• Lysbilledkavalkade

• Fødselsdagsfest

• Fire mini-koncerter

• Festgudstjeneste

• Jubilæumskoncert

Og det er ikke det eneste
spændende, der sker i
marts. Se sognekalenderen
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Da jeg første gang kom ind i
Vangede kirke, var det nok rum-
mets højde og lys, som gjorde
indtryk, men mest alterets pla-
cering midt i kirken. Min umid-
delbare reaktion på den utraditi-
onelle plads for alteret var, at
man her havde formået at le-
gemliggøre Grundtvigs salmeli-
nie “Midt iblandt os er Guds Ri-
ge” (DDS. 278), så det var til at
se, høre og forstå.

I Centrum
Kirken i Vangede har – som en-
hver kan forvisse sig om ved
selvsyn – sådanne dimensioner
og den indretning, at den kun
kan træde til ved livets grænser,
– dåb og begravelse –, men er
med hele sin fremtoning og
vægt tilstede midt i livet som le-
ves i storbysamfund, der også tit
kan opleves ikke så lidt af en
landsby med alt, hvad det inde-
bærer på godt og ondt, når man
kender hinanden ret godt. Kir-
ken demonstrerer med hele sin
tyngde, at den ikke bare har no-
get på hjerte, hvor menneskelig
formåen kommer til kort – i
grænseområderne –, men midt i

byen, hvor den ikke forsigtigt og
skrøbeligt, men kraftfuldt parat
til modsigelse signalerer, at
Guds virkelighed også gælder
midt i byen.

En åndelig realitet
Det er for så vidt helt i overens-
stemmelse med Jesu ord, da han
en gang bliver udspurgt om
Guds Rige. Han svarer nemlig:
“Guds Rige er midt iblandt jer”.
Ordene kan også oversættes.
“Guds Rige er inden i jer”, men
den første, altså “midt iblandt
jer” er i vores sammenhæng
mest dækkende, fordi kirkebyg-
ningens dimensioner og disposi-
tion illustrerer Guds Rige, så det
bliver en nærgående realitet.
Det er midt i dit og mit liv, som
det leves i (lands)byen, at det er
tilstede.

Åndelighed og fællesskab
“Inden i jer” lægger omvendt op
til at henvise Guds-riget til det
uhåndgribeligt – åndelige, hvad
enten det nu er sjælelivets dyb-
der i vore sind, de gode viljer -
eller underbevidstheden. Men
her kan det let blive ikke bare

gemt, men glemt i inderlighe-
dens privatsfære, som oftest be-
tyder, at enhver har nok i sig
selv og er sig selv nærmest.

“Midt iblandt jer” – betyder
modsat ikke, at vi har Gud inde i
os, hvor det bare drejer sig om,
at føle tilstrækkelig efter, eller
så at sige tage den religiøse tem-
peratur og så finde ud af, at vi
selv er en slags guder. Det bety-
der derimod, at Guds rige er
midt iblandt os, i Jesu ord, som
vil herske her hos os, både
blandt venner fjender – på sam-
me måde, som kirken i Vangede
på grund af sin arkitektur har si-
ne modstandere og tilhængere.

Guds Rige og Hus
Nu er kirken ikke selv Guds Ri-
ge, men kun en ramme eller skal
for Jesu ord. Og for dem, der har
ører at høre med og øjne at se
med, er det da også klart, at
Guds Rige hverken er et offent-
ligt væsen, en privat virksom-
hed eller en psykologisk størrel-
se, som skal føles eller opleves.
Guds Rige er nemlig slet ikke en
lethåndterlig ting, som lader sig
manipulere af os efter forgodt-
befindende. Når “det er midt

iblandt” os, betyder det tværti-
mod, at vores liv ikke tilhører os
selv, men Gud, som har skabt og
opretholder det hver dag.

Sådan er vi måske sjældent til
bøjelige til at tænke om Guds
Rige. Er vi ikke blot undervejs
til det? Står vi ikke længere bare
foran det og altså udenfor det? –
Ikke efter Jesu ord. De siger jo
klart og tydeligt, at det er midt
iblandt os. Det gør, at der falder
et nyt lys ind over tilværelsen.
Lige så stor, imponerende og
kraftfuld kirken tager sig ud,
lige så små, usle og svage
afsløres vores liv med hinanden.
Men stadig gælder det ordene, at
“Guds Rige er iblandt Jer”. Og
det er egentlig blot et spørgsmål
om at stole på, hvad ørerne
hører, når klokkerne ringer og
øjnene ser – midt i byen, – at
kirken kun er til for at bringe det
budskab videre, at “midt i blandt
os er Guds Rige”– sådan var det
for 25 år siden – og sådan er det
i dag, Velkommen indenfor i
kirken!

Niels Tjalve

Vangede Kirke 25 år

Mange er døbt her. Det er så flot
med de tre sammenvoksede træer
som symbolik.

Tue Poulsen er kunstneren bag al-
ter, prædikestol, døbefont og disse
smukke alterlys.

Vangede Kirke – midt i byen



25 år er ikke i sig selv ret meget.
En persons 25 års fødselsdag
bliver nok markeret, men ikke
fejret. Et firmas eller en ansats
25 års jubilæum bliver derimod
fejret. Hvad så med en kirke-
bygnings 25 års dag for dens
indvielse. Er det en fødselsdag
eller et jubilæum? En fødsels-
dag er noget, der blot kommer,
hvorimod et jubilæum er noget,
der er opnået. Så man kan vel si-
ge, at Vangede Kirkes bygning
kan fejre en 25 års fødselsdag,
men samtidig må man sige, at
Vangede Sogn kan fejre et 25
års jubilæum.

For at tage fødselsdagen først,
må vi i dag tænke tilbage på
fødselshjælperne, der bestod af
en forsamling ambitiøse og
fremskuende sognebørn, der
drømte og tænkte stort og hand-
lede klogt.

Der var naturligvis lokalpatri-
otisme i deres drømme om at
placere Vangede på landkortet.
For mange af dem var Vangede
et forsømt og overset samfund.
Så da Vangede Kirke blev ind-
viet for 25 år siden var det en lo-

kal sejr og en stor triumf for
dem, der havde stået faddere.
Man havde valgt den rigtige ar-
kitekt, man havde overvundet
alle de administrative proble-
mer, og man havde en stolt og
glad menighed. Senere menig-
hedsråd har plejet barnet og
fuldendt Johan Otto von
Spreckelsens værk. Navnene på
disse iværksættere står i den lille
bog, der udgives i anledning af
de 25 år.

25 års jubilæet skal fejres for
alle dem, der har involveret sig i
Vangede Kirkes arbejde og har
fyldt bygningerne med liv. Det
sociale liv der er så vigtig en be-
standdel for Vangedeborgeren.
De har gjort det med glæde og i
samvær med gode venner. De
har haft medindflydelse og
medsansvar for de beslutninger
og gøremål, der har præget de
25 år.

Velvidende at jeg ikke er kom-
met ind på Kirkens forkyndelse
- det er jo ikke den, der er blevet
25 år - må mit ønske for dagen
da være, at fremtidens generati-
onter vil forstå at vedligeholde

og pleje vort bygningskom-
pleks, og at alle i og omkring
Kirken vil forstå og fastholde
den demokratiske ånd, der er
grundlæggende for det indre liv
i vor kirke.

Ove Herman Krebs
Formand for menighedsrådet
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Jubilæums-
koncerten

Onsdag den 10. marts
kl. 20.00:

Carl Nielsen-kvartetten
og

pianist Henrik Bo Hansen

opfører

Dvoraks klaverkvintet
Robert Schumanns

klaverkvintet

Entré kr. 40

Pensionister kr. 20

Den gamle kirke, som lå der hvor
biblioteket er nu.

Kirketjenerens børn fik sommetider
lov til at trække i snoren til den
gamle kirkeklokke.

Med stort besvær flyttedes klokken
fra den gamle kirke til den ny i
1974. I 22 år måtte den stå på gulvet
i forhallen...

I 1996 blev von Spreckelsens egne
tegninger til det karakteristiske
klokketårn endelig realiseret. Her
hejses en af de seks stålrammer fra
Bornholm på plads.

25 år

Vangede Kirke 25 år
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Fremtidens
menighed
af biskop Lise-Lotte Rebel

I slutningen af september 1998
blev der afholdt en konference i
Vejle om “Fremtidens præst”.
På konferencen blev præsteud-
dannelsen sat under lup, og krav
og forventninger blev diskute-
ret. Der var repræsentanter både
fra uddannelsesinstitutionerne,
fra menighedsrådsforeningen
og naturligvis fra præsteforenin-
gen. Man kan kun glæde sig
over, at der er opmærksomhed
omkring det forhold, at også kir-
ken ændrer sig, og at man derfor
må tale om fremtidens præst.

Men når dette er sagt, så kunne
der også være grund til at over-
veje, om der måske ikke kunne
være lige så gode grunde til en
konference om “Fremtidens me-
nighed”! For lige så nødvendige
præsterne er, lige så nødvendigt
er det at sige, at præster alene jo
ikke gør det! Præst og menighed
er bundet sammen i en fælles
sag, et fællesanliggende. Det
kommer til udtryk på mange
måder i folkekirken. For eksem-
pel denne, at det er menigheden,
der igennem menighedsrådet
kalder præsten. Jeg har igennem
det forløbne år overalt i forbin-
delse med præsteansættelser

mødt den alvor og seriøsitet,
hvormed menighedsrådene går
til netop denne opgave. 33 ledi-
ge embeder har vi i det forløbne
år haft i stiftet. Det bliver til
mange samtaler med ansøgere,
menighedsråd og provster. Og
tilsvarende mange indtryk af,
hvad der foregår, og hvad der
forventes rundt omkring i sog-
nene. Mange embeder i Helsin-
gør Stift er så eftertragtede, at
ansøgerskaren når over de halv-
treds.

Menighedsrådene er klar over,
hvor vigtigt præstevalget er. At
vi vælger én vi kan holde ud at
høre søndag efter søndag. For
det er jo det, der er sagens kær-
ne. En præst er ikke først og
fremmest sognets underhold-
ningschef. Det kunne man ellers
få indtrykket af, når man læser
visse af de annoncer, der findes
rundt omkring.

Men en præst er kaldet til at
forkynde Guds ord for sig selv
og for menigheden, til at øve
sjælesorg og forberede konfir-
mander. Og Menigheden for-
pligter sig på den præst, man har
kaldet. I denne gensidighed skal
et sogn eksistere. Det betyder, at
selvom ansvaret for en gudstje-
nestes forberedelse påhviler
præsten, så påhviler dens gen-
nemførelse i lige så høj grad me-
nigheden. Menigheden, som
skal være til stede for at deltage i
lovsangen og for at høre Guds
ord og modtage sakramentet.
Uden dette fællesskab i gensi-
dighed kan en kirke ikke eksi-
stere.

Ganske vist har mange menne-
sker svært ved at acceptere, at
troen på Gud har noget med kir-

ken og menighedens fællesskab
at gøre. Man vil hellere have sin
egen private tro, som man ikke
skal stå nogen til regnskab for.
En tro, som man selv formulerer
og bestemmer indholdet af. Her-
til er nu at sige, at den kristne
tro, det er ikke sådan en hjem-
melavet tro. Den er nok person-
lig - men den er ikke hjemmela-
vet. Den kristne tro er en tro, vi
har fået overleveret, fået betroet,
som en kostbar skat. En sjælden
perle. Og det er igennem kirken
og kirkens forkyndelse vi mod-
tager denne skat. “Troen kom-
mer af det, der høres” siger apo-
stelen Paulus. Han kunne lige så
godt sige, at troen kommer igen-
nem kirkens forkyndelse. Det
vil sige igennem den kristne
overlevering og igennem det
kristne fællesskab. Derfor er
menigheden, gudstjenesten og
præstens forkyndelse absolut ik-
ke noget overflødigt, noget be-
regnet for de særligt udvalgte.
Men det er selve troens grund-
lag og kilde.

Hvad er da forventningen til
fremtidens menighed ? - Dette
at den vil være menighed ved at
samles om ordets forkyndelse
og deltage i lovsangen og be-
kendelsen!

Næste generation? Børnene kom-
mer i hvert fald talstærkt af den ene
eller anden grund til deres kirke.
Det er nu også dem, der skal fejre
50 års jubilæet i 2024...

Den gamle klokke er endt i Sønder-
jylland. Den blev erstattet af tre
prægtige kobber-malm klokker.
Med belysningen indefra i 1998 er
vores kirkes profil og egenart også
tydelig ved nattetid.

Redaktionsudvalget:
Jakob Rönnow (ansvh.)
Jørgen Koch
Niels Tjalve
Alice Rislund

Og hermed ønsker jeg
Vangede Kirke tillykke
med 25 års jubilæet!

Kirkecabaret
Det betyder fest og farver, og
det bliver der

torsdag den 11. marts
kl. 19.30

når elever fra Unge Hjems
Efterskole ved Århus på sin
turné kommer til Vangede og
opfører farcen

“13 til bords”

Naturligvis drejer det sig – i
revyens form – om at Jesu
tolv disciple mødes til en
gensynsaften på et missions-
hotel et sted i Danmark. De
håber selvfølgelig på at me-
steren selv kommer, men alle
mulige andre gør det i hvert
fald!

Adgang 25 kr for voksne.
Konfirmander og børn gratis.

Vangede Kirke 25 år



Kørekort vekslet
til Højskole
En tilfældig regnfuld dag i Dan-
mark. Man kender det jo godt.
Der skal ske noget, så jeg beslut-
ter, at jeg vil tage på Højskole.
Idéen dukker op i det duggede
spejl på mit badeværelse, bedst
som jeg er i bad. Den er mindst
ligeså håndgribelig som El Vi-
talshampooen fra L’oreal. Her-
regud tænker jeg, idet jeg frotte-
rer mig og i tankerne tager af-
sked med det kørekort, jeg hav-
de regnet med at bruge pengene
til. Et kørekort kan man vel altid
få.

For at gøre idéen mere virkelig
ringer jeg til min mor, der altid
har bedyret, at hun vil bakke
mig op i enhver beslutning, jeg
måtte træffe i mit liv. Altså må
hun jo være den rette. Hun fin-
der det da også yderst spænden-
de, og et kort øjeblik er jeg lige
ved at tro, at hun vil tage med.
Jeg protesterer lidt da hun siger,
hun synes, at jeg skal vælge mu-
sik til hovedfag, for hun har altid
så gerne ville have en datter, der
var noget inden for musikken.
Jeg kaster en tanke efter min
skønsang i badet for et øjeblik
siden, og naboens irriterede
dunken på væggen. Vi får se,
mumler jeg og lægger røret på
efter at have taget afsked.

Den søndag jeg skal afsted,
forbander jeg dagen, hvor min
komplet idiotiske idé om at tage
på højskole opstod. Med rædsel
forestiller jeg mig 60 vildtfrem-
mede mennesker, der alle vil
spørge hvad jeg hedder og hvor
jeg kommer fra, og de ser garan-
teret også enormt mærkelige ud
alle sammen. Med en afskedssa-
lut, der ville virke overdreven på
selv det mest nyforelskede kæ-
restepar, der skulle være adskilt
i et år, siger jeg farvel til min lil-
le lejlighed, men retter det dog
hurtigt til et ”På gensyn.”

Vi nærmer os skolen i min
mors lille røde bil, og med en
sommerfuglefarm på størrelse
med Rådhuspladsen i maven ser
jeg den tårne sig op foran os. Jeg

er en millimeter fra at bede min
mor om at vende om på stedet,
men jeg tager mig sammen og
finder en gammel, støvet cool
facade frem, der hurtigt falder til
jorden, idet jeg snubler op ad
hovedtrappen.

Min mor forekommer mig at
være en af de mest ivrige. Naivt
havde jeg troet, man var kom-
met sig over at være flov over si-
ne forældre i en alder af 21 år.
Hun slæber mig gennem lange
gange fyldt med mennesker og
værelser med åbne døre og råber
lidt for højt: ”Her, her er det.
Juhu, det er hernede og det ser
yndigt ud.” Jeg smiler syrligt og
genner hende ind på værelset i
en vis fart. I et nu er hun ude på
badeværelset. Jeg hører plaske-
lyde og et næppe hørligt ”Åh
nej.” Da hun viser sig igen, har
hun allerede afsløret, at bruse-
badet fungerer ved hjælp af en
knap man trykker på, akkurat
som i svømmehallen.

Sammen finder vi spisesalen,
hvor der efter sigende serveres
kaffe og kage. Vi tager plads i
det fjerneste hjørne, hvilket jeg
får hende overtalt til ved at sige,
at så kan man bedre overskue
det hele og se på de andre. Den
er hun helt med på.

Og et eller andet sted er jeg
hende jo taknemmelig for, at
hun er der. At hun interesserer
sig for det jeg skal, og at hun
overhovedet har gidet at køre
mig den lange vej. Jeg kunne le-
vende have set mig selv tusse
rundt alene uden at have den
fjerneste anelse om hvad jeg
skulle gøre med mig selv. Tids-
punktet hvor hun skal forlade
mig indtræffer jo også, og jeg
skal være den første til at ind-
rømme, at da følte jeg mig ærlig
talt meget alene i hele verden.

Men jeg havde knapt nok kys-
set min mor farvel og forladt
den store forhal, inden det hele
var slut. Fire måneder af mit liv
forsvandt uden det helt gik op
for mig imens. Hvor ubehage-

ligt, vil nogen nok tænke, og jo,
det kan man mene, men jeg står
altså tilbage med en af de bedste
oplevelser, jeg har haft i mit liv
indtil videre, og hvis jeg en dag
oplever noget, der overgår det,
så kan jeg sandsynligvis gå på
vandet.

Jeg mødte interessante menne-
sker fra hele Danmark og andre
steder i verden. Jeg oplevede
spændende foredrag og nye må-
der at anskue livet på. Jeg erfa-
rede, at man kan hvad man vil,
og ind i mellem mere til, og ikke
mindst hvor træt man er, når
man ikke sover nok, men også at
menneskekroppen på forunder-
lig vis indeholder et lille depot,
hvor der findes oplagret over-
skud, der gør det muligt at kom-
me op om morgenen og deltage i
de fag man nu engang har valgt
fordi man finder dem interes-
sante, og har lyst til at lære me-
re. Og man behøver ikke at stop-
pe klokken tre om eftermidda-
gen, for selv om timerne er slut,
kan man da blive ved hele natten
hvis det passer´èn. Det er så
fedt, og ind i mellem kan jeg ik-
ke lade være med at føle mig
snydt, fordi det gik så ualminde-
ligt stærkt.

Så et godt råd til alle der har
sparet sammen til et kørekort:
Tag på højskole, og lær på fire
måneder hvad der for nogle vil
tage et helt liv. Men vær beredt;
Det er rædsomt, at tage afsked
efter fire måneders intenst sam-
vær. Og ganske vist havde jeg af
og til sendt sukkende tanker
mod den lille lejlighed, men jeg
længtes ikke på noget tidspunkt
så meget, at jeg ikke kunne have
ventet med at se den lidt end-
nu…

Camilla Møller Olsen
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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

· Blanketsystemer
· DtP-systemer

· Brevpapir
· Kuverter
· Reklame

· EDB-support
· Foreningsblade
· Reklameaviser

· Grafisk tilrettelæggelse

AU-Kommunikation
Snogegårdsvej 49
Postboks 11
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 74 41
Fax 39 65 17 47
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Billedindramning i
træ og aluminium
Opspænding af

broderier
Spejle efter ønske

Kunstplakater

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

v/Vibeke Bertrand
Vangede Bygade 39

2820 Gentofte
Tlf. 39 65 57 41

Nu nærmer
påsken sig

Se påskevinduet
hos Floristen

GIK
Gentofte Idræts Klub
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Gentofte Stadion

Senior - Veteran -
Ungdom - Motion -
Træning til idrætsmærker

Fri idræt - Atletik

Fælles opvarmning
kl. 19

tirsdage & torsdage
fra maj

Gentofte Idræts KIub
– evt. yderligere oplysninger
Leif Helsted, 39 67 01 22

Byens
dejligste
dyrehandel

Mandag 14-18

Hverdage 10 18

Lørdage 10-14

Brogårdsvej 135

39 65 02 45
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

Gentofte
Badminton
Klub

Er med i finalen om
DM for hold.

Reserver dagen lørdag den
27. marts kl. 14.00, der skal
Gentofte møde Kastrup
Magleby i årets brag af en
kamp.

Mød op i Valbyhallen eller
tag med den fælles bus fra
GBK’s klublokale, ved Sta-
dion 4.

Billetter kan købes både i
Valby-hallen og GBK’s bad-
mintonhal.

Mød op og lad vores spil-
lere mærke at støtterne er
med i hallen.

Tag turen med i bussen og
vær med til at gøre dagen
festlig.

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

Vangede Bibliotek
Bibliotekets læsesal er nu også
elektronisk!

Biblioteket i Vangede har i
nogle måneder haft opstillet 2
nye PC’ere til gratis informati-
onssøgning. Her kan man af-
prøve de nye elektroniske me-
toder, hvor tekst kan kombi-
neres med lyd og videoklip.

Den ene pc’er har elektroni-
ske håndbøger i form af cd-
rom’er. Her er Kompass med
virksomheder. Dataduel med
job- og uddannelsesmulighe-
der. Krak med fonde og lega-
ter. Det levende Danmarkskort
og Lademanns Leksikon 1999,
for blot at nævne nogle af dem.

Den anden pc’er bruger In-
ternettet. Her er lavet en hjem-
meside, hvor der er direkte ad-
gang til at hente oplysninger.

– Hvordan er ferievejret? –
Hvem har regeringsmagten i
Camerun? – Hvilke museer
har billeder af Emil Nolde? – I
hvilke kirker findes der et
kalkmaleri af djævlen? – Hvor
går en bestemt film? – Hvilke
vaccinationer skal man have til
Qatar? – Fra hjemmesiden kan
man finde telefonnumre, E-
mail-adresser, madopskrifter,
jobs, vejvisere, køreplaner og
meget mere.

Hjemmesiden vil hele tiden
blive ajourført, så vi håber at
mange vil få glæde af denne
nye måde at søge informatio-
nerne på.

Venlig hilsen
Vangede bibliotek

Mester Jakel og Tryllefløjten
I morgenrødens land findes en
vidunderlig fløjte, der ved sit
spil gør alle mennesker lykke-
lige. Mester Jakel beslutter sig
for at rejse til landet for at høre
fløjten, men da han ankommer,
er fløjten væk og alle menne-
sker sure og gnavne. Kongen

er fortvivlet og tilbyder ham
prinsessen, hvis han kan finde
fløjten igen..
Aldersgruppe: 3-6 år
Lørd. d. 20. marts kl. 15-15.50

Gratis adgangskort kan afhen-
tes i Vangede Filialbibliotek
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MÅNEDENS
INV

Lagunilla
Crianza 1995
Rioja DOC
- fremstår med en flot kirsebærrød far-
ve, smagen har blød fylde med dejlig
frugt, afsluttet af den aromatiske
bouquet med “egetræets” fine toner.

Vinen er en fremragende ledsager til
rødt kød, kalv, lam, fjerkræ og bløde
ostetyper.

Serveringstemperatur 16 - 18%C

Normalpris 1 fl.

Tilbud 2 fl.

59,75
100,00

Kom ind og få Månedens Vinfolder

Skænk – men tænk!
Vin og Spiritus Organisationen i DanmarkVSOD

FEBRUAR 1999

Vangede Bygade 77 · Tlf. 39 65 34 00

Spar 19,50

Vinhandel
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Kunst i Vangede
Hugo Liisberg
1896 - 1958

Kunstværket er op-
stillet 1950 ved Mo-
segårdsskolens ind-
vielse.

Skolen er nu nedlagt
og omdannet til be-
skyttede boliger,
“Nymosehave” Stol-
pehøj 148.

Hugo Liisbergs fore-
trukne motiv er dyr,
f.eks.
“Havhest”
i Odense Å
“Hjortebrønd”
i Horsens
“Liggende råbuk”
Fyns Kunstmuseum.

EE

Forår i Vangede

Slentre rundt på vejene
med hunden pænt i snor.
Ser på forårslegene
i byen, hvor jeg bor.

Børn med sjippetov i sving
og rulleskøjters lyd.
Hækkens knopper står på spring,
når vinden går i syd.

Aftentur i mosens fredag,
en svane med sin flok.
Jeg må ha’ det hele med,
kan aldrig få nok.

Hvert år glemmer jeg på ny
at nyde hvert minut.
Snart er solen bag en sky,
så er det hele slut.

Nyd hver enkelt forårsdag
med solskin på din kind.
Gem det så med velbehag
dybt inde i dit sind.

Kirsten Ankerstjerne

Vangede apoteksudsalg
Vangede B ygade 77
tlf. 39 65 46 00

Åbnings tiderne er man - fre 9 - 17.30, lør 9 - 13.00

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

- Genvejen til et godt liv -

Vi har desuden et stort varesortiment, der ikke kræver
recept - Vi har meget, men ikke hvad som helst!

Apoteksudsalget i Vangede hører til
Vi modtager recepter, som vi sender videre til Gentofte
apotek 3 gange om dagen for at få dem ekspederet, dvs:

Gentofteapotek.

R ecepter afleveret før kl. 10.30:

R ecepter afleveret før kl. 13.30:

R ecepter afleveret før kl. 16.30:

R ecepter afleveret før kl. 10.30
R ecepter afleveret før kl. 12.00

Mandag - Fredag kan afhentes igen kl. 14.00

Mandag - Fredag kan afhentes igen kl. 17.00

Mandag - Fredag kan afhentes igen næste dag kl. 11.00

Lørdag:
kan hentes kl. 12.30
kan hentes kl. 11.00

om mandagen
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FOT OK Æ DE N

Gentoftegade 66
2820 Gentofte

T lf. 39 65 08 37
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1 s tk.
kr. 25,-

3 s tk.

kr. 50,-
udløber juli 99

135-36
200 asa

De handler i Vangede!

Det er altid dejligt at møde men-
nesker, der handler i Vangede –
selv om de bor i et andet områ-
de.

Der er selvfølgelig mange
grunde til at man handler i vores
Vangede.

Allerhelst vil vi selvfølgelig
prale af, at det er på grund af de
mange gode forretninger vi har i
Vangede.

Det har vi – og det er selvføl-
gelig også en vigtig grund til at
handle her – men der er selvføl-
gelig også andre grunde – bl.a.
som det fremgår af artiklen ne-
denfor – Èn gang Vangede – al-
tid Vangede – jo, det er så hyg-
geligt at færdes i vores kvarter!

Henning Bonde.

- - -
Èn gang Vangede

– altid Vangede

Det var egentlig Erdmanns
skyld. Han havde i 50’erne sin
farvehandel ved Vangede Stati-
on, og når man boede på Dal-
strøget, havde man sin faste
gang hos Erdmann, der også
havde posthus i forretningen.

På et tidspunkt fik han en filial
på Snogegårdsvej, nu Freilevs
Farvehandel og en Matas-forret-
ning – ja så fulgte man med og
foretog sine indkøb i Vangede
Bygade.

Især husker jeg BAMBA-for-
retningen, dengang Vangedevej
35 C, hvor Netto nu ligger. Hvis
man var heldig, kunne man stå i
kø sammen med film- og revy-

skuespilleren Hans W. Petersen,
som boede lige i nærheden.

Når man havde betalt for sine
varer, fik man rabatkuponer,
som blev samlet i et lille hæfte.
Når hæftet var fyldt, kunne man
hæve sine 20 kroner – ak ja, det
var tider.

Pigerne gik til spejder i den
gamle Vangede Kirke, som lå
der, hvor det ny bibliotek nu lig-
ger. Det gamle bibliotek lå på 1.
salen i nr. 39 på Vangede Byga-
de.

Meget er sket i tidens løb. Vil-
labyernes Bio eksisterer ikke
mere. En meget flot biograf med
noget så usædvanlig som ryge-
loge. Alt blev revet ned til fordel
for en beboelsesejendom bag
Super Brugsen. Boghandleren
lukkede, legetøjsforretningen
drejede nøglen om og mange,
mange andre forretninger holdt
op.

Jeg flyttede til Gladsaxe, men
Vangede Bygade er stadig den
foretrukne indkøbsgade – nye
spændende butikker er dukket
op.

Atmosfæren er hyggelig – al-
tid venlig betjening – ofte mø-
der man venner og bekendte - ja
at gå på indkøb i Vangede er en
oplevelse!

Erling Erichsen,
Lillemosevej, Gladsaxe.
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B rich & Wørmer
Vangede B ygade 114
2820 Gentofte 39 68 33 30

Telefon

kig forbi Statsaut. ejendomsmæglere MDE - Valuarer

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.

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.

gennem hele salgsforløbet i samarbejde med banker, kreditforeninger
og forsikringsselskaber, efter Deres ønsker og valg.

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.

og med vores store lokalkendskab er De sikker på den største
faglige kompetence.

udarbejder vi gratis et salgsbudget for Dem, - medfølgende et tilbud
om varetagelse af salgsarbejdet indenfor rammerne af et aftalt salgs-
salær, og med en markedsføringsplan indenfor et aftalt maksimum.

S tår De for at sk ul le sælge bol ig,

V i har 20 års erfaring som statsautoriserede
ejendomsmæglere og valuarer,

S om lok ale ejendomsmæglere i Gentofte Vest ,

V i rådgiver personl igt og individuelt

R inger De t i l os nu,

S om boligrådgivere med vurderingskompetence
for B G-bank og B G-k redit ,

S å går De i salgstanker,

30

Atter en spændende sæson
står for døren for spillere, træ-
nere og ledere i Nymosen.

Klubbens 1. hold er atter tilba-
ge i Danmarksserien og den nu-
værende vintertræning skulle
gerne sørge for, at holdet er i
kamptræning til den første kamp
som bliver lørdag den 27. marts
på hjemmebane mod Lundtofte
kl. 15.00.

På seniorfronten vil klubben i
år råde over 10-11 seniorhold.

Det er glædeligt at se, at der
fortsat er stor interesse for at
spille fodbold, både på eliteplan,
motionsplan og på de gamle
hold.

På ungdomssiden som er den
største i mange år, er flagskibet i
1999 klubbens ynglingehold,
som skal spille i 3. Division.
Holdet udgøres af flere af de
spillere som sidste år, meget
flot, var med til at vinde 2. divi-
sion som juniorer.

Ungdomsafdelingen giver i
øjeblikket et klart billede af, at

det gode og sunde ungdomsar-
bejde, som klubben har udført i
mange år, giver frugt i form af
mange talenter og en god bred-
de.

Dame- og pigeafdelingen er
også i fremmarch, selvom der
her godt kunne ønskes lidt flere
medlemmer, men vær vis på, at
det nok også skal lykkes.

G.V.I. ekspanderer, ja er det ik-
ke dejligt at se, at det klubhus
som Gentofte Kommune i 1989
lod opføre i Nymosen har båret
frugt, klubben er siden vokset i
medlemstal, så vi i dag er kom-
munens næststørste fodbold-
klub målt i aktive spillere og den
9. største i Københavnsk fod-
bold!

Dette kræver plads, hvilket
Gentofte Kommune har været i
stand til at løse, via den allerede
etablerede bane, samt en nylig
godkendt udvidelse i forlængel-
se af denne, til placering af en ny
7-mands bane til de mindste

hold som vi sidste år var nødt til
indføre ventelister til.

Disse udvidelser løftes både
arbejdsmæssigt og økonomisk
af klubben selv.

Af øvrige tiltag i den nye sæ-
son kan jeg nævne vores micro-
stævne den 13. maj for de 6-8
årige og vores årligt tilbageven-
dende pinsestævne.

Til slut vil jeg gerne give ud-
tryk for, at G.V.I. ønsker at op-
retholde et godt naboskab, samt
være en god ambassadør for by-
en Vangede, når vi færdes uden
for vores egen lille andedam.

Lad os være stolte af, at vi er
fra Vangede, det er med til at vo-
res lokalsamfund stadig blom-
strer og hvem ved, måske giver
inspiration til atter en bog om
dejlige Vangede.

Med håb om, at 1999 vil blive
et år vi alle vil se tilbage på med
glæde, ønskes alle borgere et
godt nytår og et altid stort vel-
kommen i Nymosen hos G.V.I.

Venlig hilsen
Bjarne Busgaard

(Formand)
Vangedeborger i 40 år

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 15.00

VANGEDE BYGADE 86
39 65 34 34

besøg os nu
og undgå

forårs-travlheden

Besøg Finn
NU

Men nu er det
måsketid ti l et
forårseftersyn

på cyklen
- vi reparerer
også skoog
laver nøgler

A.A. CNC Service ApS

Vangede Bygade 86

Jeg tænker mig
om, derfor

går jeg ikke
ned ti l
Finn

B loms t erløgmedpot t er følge

Hopmedpåden lys erødebølge

Nu er foråret endeligher

Løg, lys ogmeget mer

B ien og B loms ten

v/ Charlotte Jørgensen
Vangede Bygade 77
Tlf.: 39 76 30 70

Nyt fra G.V.I

Frikke's
Tagdækning Aps

31 67 97 03

Dalstrøget 135
2860 Søborg
Telefon
Telefax
Mobil

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

Rep
. &

ve
dlig

eh
old

af
pap

tag
e

Ove
rs

try
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ing af
tag

e m
/as

fal
t

Tag
dækning m/Ic

opal
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Vangede Slagteren Grønt og Frugt

Den Danske Bank Munkegrillen

Dennings Konditori Munkekiosken

Parkeringspladser foran butikkerne

Munketorvet

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. 3967 0847

DERES
LOKALE
RENSERI

GIK inde
– som ude på
Gentofte Stadion!

GIK – Gentofte Idræts Klub
kunne her fra efteråret vende til-
bage til de kendte indendørs fa-
ciliteter på Nymosehave. Den
tidligere Mosegårdsskole.

Førhen fra tiden som skole og
indtil gymnastikbygningen blev
benyttet til flygtningehjælpens
fordelingscenter, havde GIK et
dame- samt et herrehold. Disse
blev splittet herved for alle vin-
de.

Nu, hvor vi er vendt tilbage har
GIK valgt, at samle de damer og
herrer som ønsker at motionere
sammen på et m/k hold om tors-
dagen kl. 19.00.

Hertil har vi været så heldige -
her midt i sæsonen, fra sidst i ja-
nuar - at få Stig Gullberg som er
idræts-officer på Jægersborg ka-
serne til at stå for ledelsen. Stig
Gullberg, har også overtaget le-
delsen af det herrehold som dyr-
ker motionen på Dyssegårds-
skolen om tirsdagen kl. 19.00.
Her er der nogle ledige pladser.

Efter omtalen og annoncen i
Vangede Avis i efteråret blev vi
glædeligt overrasket over, at der
virkelig var et behov for et så-
dant m/k motionshold. Her må
jeg – på GIKs vegne – takke
især Karina Ellefsen, for kon-
takten til at få samlet et antal da-
mer, som kendte hinanden via
deres børns børnehave. Dette og
andre som er kommet til via
bl.a. Vangede Avis ønsker vi
velkommen til og samtidig vil vi
gerne pointere, at der stadig er

ledige pladser til folk som me-
ner, at de skylder sig selv, at få
brugt sine muskler og led i alle
ender og kanter, hvilket man ik-
ke gør i det daglige.

For det givne halvårs tilbud på
200 kr. er der stadig mulighed
for deltagelse til og med april
måned indendøre i sal A på Ny-
mosehave. De to sidste måneder
– maj og juni – i dette halvår
foregår på Gentofte Stadion.

Som det fremgår af den bragte
annonce, så vil GIK have faste
træningsdage på Gentofte Stadi-
on tirsdage og torsdage i som-
merhalvåret.

Formiddagens SENIOR M/K
TRIM/TRÆF med samlet fro-
kost – også i det fri –. For de,
som har mulighed for det er der
musik-motion hver tirsdag kl.
10.00 - 11.00.

Om torsdagen kl. 10.00 fælles
opvarmning. Herefter er der frit
valg til følgende:

Træning til idrætsmærket – det
ægte – løb, spring & kast. Ellers
find sammen efter interesse til
forskellige boldspil bl.a. Kurve-
bold, Volleyball, Beachvolley,
eller Petanque, Kroket, Dart og
forskellige Ringspil.

Evt. yderl. oplysning og tilmel-
ding til

Leif Helsted,
Tlf. 39 67 01 22.

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

Nyudlært
konditor
Morten Ljungberg,
Vangede er den 2. fe-
bruar 1999 er udlært
konditor fra Dennings
konditori på Munke-
torvet.

Vangede Avis ønsker
Morten tillykke, og
glæder os til at nyde
den nyudlærtes brød.
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B A N K

Michael Toborg, bankbestyrer

Gentoftegade 64 - 39 75 07 80

Man kan selvfølgelig også ordne alle

bankforretninger i Gentoftegade.

Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde

med alle vore Vangede kunder.

Bankrådgivning angående bolig, pension, skat

erhverv m.m. foregår i Gentoftegade 64, hvor

alle vore tidligere Vangede-ansatte fortsat står

til kundernes disposition.

Vore kunder i Vangede kan indsætte og hæve

penge samt indbetale alle udgifter hos

Vangede Postekspedition, Vangede Bygade 50.

BG Bankens Vangede-afdeling er nu sammen-

lagt med Gentofte-afdeling på adressen

Gentoftegade 64.

** Find 5 fejl **

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

“BABYTRÆF”
“Babytræf” i Vangede Kirke er
en invitation til alle i sognet,
der for nylig har fået barn. Vi
samles mellem kl. 12 og 14 i
kirkens mødelokaler, hvor der
er tid til både at pusle, give
mad, udveksle erfaringer og ta-
le med andre barselsforældre –
og så byder kirken på kaffe eller
te og kage.

Disse “babytræf” plejer at væ-
re særdeles hyggelige. En af
kirkens præster indleder mødet
og herefter fortæller dagens
gæst noget om småbørn. Efter-
følgende bliver der anledning
til at stille spørgsmål. Der er
stor tolerance overfor børn, der
snakker med!!

Programmet for “babytræf” i
marts ser således ud:

Tirsdag den 9. marts:
Bevægelses- og musikpædagog
Margit Vinther viser videofilm,
rytmer med de små og fortæller
om vigtigheden af musisk sam-
vær.

Tirsdag den
23. marts:
Forebyggelses-
konsulent i Kø-
benhavns Amt
Vibeke Winther

viser videofilm
og fortæller om,
hvad vi skal være
opmærksomme
på, når vi vil ska-
be sikkerhed i

hjemmet for de små.
Vi synes, at det med “baby-

træf” er en god idé, og vi håber,
du har lyst til at komme.

Tilmelding er ikke nødven-
digt.

De bedste hilsner og på
gensyn i Vangede Kirke

Jakob Rönnow, sognepræst &
Kate Lange, sognemedhjælper

Babytræf-mødre lytter til børnefysioterapeuten eller hvem
det nu er denne gang.
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Navn

Adresse

By

Nøgleord:

:

:

:

Kuponen afleveres i „kontaktkassen“
hos Café Rhina eller i Munkekiosken

senest den 16. april 1999

til Vangede Avis nr. 18

Husk også at vedlægge
egne indlæg i "kontaktkassen"

Hvem vandt
Løsningen på sidste num-
mers kryds var “Julegrød”

Det blev trukket lod blandt
de rigtige besvarelser af
krydsen og vinderne, der
hver vandt et gavekort på
200,- kr., blev

Eric Carpentier,
der vandt et gavekort til
Café Rhina

Nina Tidemand,
der vandt et gavekort til
Frejlev

Grethe Sørensen,
der vandt et gavekort til
Sweetie

Denne gang...
... trækker vi lod om tre vin-
præmier

Vinderne kan ses i næste
nummer af avisen.

Besøg...
Pølsevognen

i
Vangede City

Mandag - Fredag
Kl. 11.30 - 19.00

Åben:

50 glade kunder
En lille notits i Vangede Avis
fik hurtigt 50 kunder til at hen-
te mit restlager af 2,5 liter kø-
lervædske gratis.

Det er ikke en vare vi normalt
har i butikken, så det var dej-
ligt at kunne glæde nogle bor-
gere i Vangede.

Men når det gælder

• Maling
• Tapet
• Isenkram
• Badeværelsesudstyr

Så er Freilev den rigtige nær-
butik, med en faglig og venlig
betjening.

Vi sælger ikke kun maling
men giver også vores kunder
en faglig vejledning, for at sik-
re at kunden bruger den bedste
maling til opgaven.
Vi glæder os til at betjene dig.

FARVE - TAPET - ISENK RAM
SNOGEGÅRDSVEJ 3

2820 GENT OFT E
T lf.: & Fax. 39 65 10 26

Lossepladsen
Ved århundredets begyndelse
lå der en losseplads ved
Brogårdsvej, eller Stationsvej
som den hed dengang, hvor
kommunen nu har overflade-
bassin. 1931 flyttedes pladsen
til en nedlagt grusgrav øst for
Stolpegårdsvej hvor Nybrovej
er ført igennem. Det var en stor
udgravning, som havde leveret
materiale til et teglværk, der
dengang lå ved Gammelmose-
vej lidt syd for den nuværende
Jægersborg station. I denne
grusgrav blev der gennem åre-
ne fyldt vældige mængder af
affald. I den nordlige del lå der
store nedgravede cementcister-
ner, her blev natrenovationen
fyldt i. Cisternerne var dække-
de af halvrådne planker, så når
jeg enkelte gang kørte derud

med min far pr. hestevogn med
fyldte lokumstønder på ladet,
fik jeg udtrykkelig ordre på ik-
ke at gå ud på plankerne, det
gav nu helt sig selv, for når lå-
gene blev lettet for herligheder-
ne, forsvandt jeg hurtigt væk
fra vindretningen. I Vangede
var der til langt op i halvtred-
serne gammeldags lokummer
ved de fleste af småhusene og
på gårdene, da der for det meste
hørte køkkenhaver til disse,
blev spandene tømt her og
skulle efter sigende give nogle
særdeles gode jordbær og selle-
ri.

I de sidste år af besættelsen og
nogle år efter lignede losse-
pladsen et Klondyke, her blev
der gravet efter ubrændte koks,
såkaldte pillekoks. Disse blev

solgt “sort” uden brændsels-
mærker og til gode priser. Det
var et godt supplement til tør-
vene, som efterhånden som
årene gik blev dårligere og dår-
ligere så de til sidst nærmest
var våd muldjord der lå og spi-
rede i brændselsrummene, de
gav meget løbesod som man
måtte trækkes med mange år
efter. I 1970 blev lossepladsen
nedlagt, at der i årene efter blev
skabt en ny “arkitektonisk” los-
seplads er en anden sag.

Oscar Fiehn

Velkommen i
Folkekirkens
Nødhjælps
genbrugsbutik

Folkekirkens Nødhjælp

Vangede Bygade 88
Genbrugsbutik

10 - 17
10 - 17
10 - 17
10 - 17
10 - 13
10 - 13

Mandag ........
Tirsdag .........
Onsdag ........
Torsdag ........
Fredag ..........
Lørdag ..........


