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Nymosen
en oase i Vangede
I sidste uge var familien en
tur i mosen med de sidste dages brød, skåret i passende
størrelse. Vi gik ind til mosen
ved Mosegårdsvej. Der svømmede 2–3 ænder rundt i vandet, vi smed lidt brød ud og
straks kom der store flokke af
ænder og blishøns fra deres
skjul, nogle få ænder er så tamme at de spiser af hånden. Videre på turen rundt, omme ved
legepladsen, kan man se svanen ligge på rede ude mellem
sivene, den kom ikke ind for at
få brød idag. Lidt længere omme ad stien mødte vi så mosens
gæs med de sødeste gæslinger,
deres iver for at få del i brødposens indhold overvandt deres
frygt for ungerne og de kom
helt op på land og flokkedes
omkring os til posen var tom.
Ænderne holdt sig lidt i baggrunden af frygt for gæssenes
angreb, men med hurtige udfald for at få nogle få krummer.
Da posen var tom drog vi glade
videre med en dejlig oplevelse
rigere, skumringen var begyndt og gæssene havde sat
kursen mod den trygge rede for
natten.
Vi havde ikke forventet at se
meget mere dyreliv på denne
tur, men næsten på vej ud af
mosen viste der sig et flot skue
af flagermus der strøg ud over
vandet og minsandten en ekstra oplevelse viste sig inde i sivene, der spangulerede en hejre rundt og søgte efter føde.
Efter sådan en tur, glædes
man over vores lille oase i Vangede. Der var desværre ingen
liv på GVI´s baner denne aften,
for når børn, unge og legesyge
voksne dribler rundt på fodboldbanerne, giver det mulighed for en stund af nyde, at vi
også har denne mulighed i
Vangede, der er så mange Vangedeborgere der nyder godt af
GVI, at det er ved at være en af
storkøbenhavns største klubber.
Lad os her på avisen, få del i
dine oplevelser i Vangede, fortæl om de små ting som gør, at
man går hjem med brusende
forårsfornemmelser i kroppen.
I håb om en god sommer
Allan Andersen

Rundt i Vangede
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Hennings tur gennem Vangede, Kunst i Vangede, –en
butik i Vangede, Nymosen –smuk– men livsfarlig, Forår på forskud, Spicegirlspostkort og blå askebægre,
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historie i Vangede, ny rundkørsel i Vangede og sommerens digt om Nymosen.
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Hennings tur gennem Vangede
Diligencen fejrede 25 års jubilæum Pakkepost om aftenen

Skærtorsdag den 1. april kunne
Vangedes populære værtshus
Diligencen fejre sit 25 års jubilæum. Det foregik sammen med
ca. 120 gæster – der havde sagt
ja til gratis mad og øl. Appetitten var god og øllet flød.
Det var værtsparret Torben
Gibhardt og Birger Pilsgaard,
der har regeret på Diligencen de
sidste 13 år, der inviterede.
Foruden det store antal gæster,
havde man også besøg af hestetrukket ølvogn fra Tuborg.
Og sammen – gæster og ølvogn – gav det et meget festligt
indslag i gadebilledet, som vil
blive husket længe.
Diligencens gæster består i høj
grad af sportsfolk fra GVI og

Jægersborg, men naturligvis har
man også mange lokale gæster.
Diligencen åbner kl. 9,00 om
morgenen og serverer kaffe og
brød for 15,00 kr.
Fredage og lørdage er festdage
med musik. Et parti billard kan
man også få.
Vi ønsker Diligencen – værtshuset med western-stil og det
populære værtspar – held og
lykke mange år frem!
Henning Bonde.

Fra den 6. april startede postvæsenet med at uddele pakkepost
mellem kl. 17 - 21.
Der etableres kun aftenomdeling i de boligområder, hvor
pakkeposten på sin tur kan aflevere flest mulige pakker. I Vangede omdeles der ikke på mesterlodden, Vangedevej og Vangede Bygade.
Et af målene er, at øge servicen overfor kunderne samt at
reducere antallet af anmeldte
pakker som stilles til afhentning
på det lokale postkontor, fordi
modtageren ikke var hjemme,
da pakkeposten kom forbi i dagtimerne.

“Krop&Sjæl” -ny forretning i Vangede
Den 1. juni åbner Marianne Meinert en ny og spændende forretning
i Vangede.
Marianne Meinert, der er uddannet i kosmologi og negleteknik
åbner sin forretning “Krop&Sjæl” i Vangede Bygade 41 - samme
adresse som frisørsalonen “Totten”.
Reception 6. eller 7. juni.
Vi ønsker held og lykke med det nye initiativ!

Kunst i Vangede
Denne måneds Kunst i Vangede stammer som de fleste ved,
fra den græske mytologi.
Leda var gift med kongen af
Sparta. Zeus, der var forelsket
i den skønne dronning, kom til
hende i skikkelse af en svane,
og hun fik fire børn af to æg.
Af den ene udsprang Polydeukes (bedre kendt under sit latinske navn Pollux) og den
smukke Helene, og af det andet æg Kastor og Klyteimnestra der var medlemmer af Jasons besætning på skibet Argo
i hans jagt på det gyldne skind.

“Leda uden svanen”
Velkommen i
F olkekirkens
Nødhjælps
genbrugs butik
Mandag ........ 10 - 17
Tirsdag ......... 10 - 17
Onsdag ........ 10 - 17
Torsdag ........ 10 - 17
Fredag .......... 10 - 13
Lørdag .......... 10 - 13
Folkekirkens Nødhjælp
Genbrugs butik
Vangede Bygade 88

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.

De berørte husstande har modtaget et brev, hvor de orienteres
om den ny ordning, der fungerer
på samme måde som pakkeomdelingen om dagen.
Betaling for pakkerne med
postopkrævning kan ske med
Dankort eller kontant.
Skulle man heller ikke være
hjemme om aftenen, efterlader
pakkeposten en anmeldelse af
pakken.
Hvis man vil vide mere om
den ny service, er man velkommen til at kontakte postkontoret
eller kundeservicen på telefon
45 28 61 80.

Kai Nielsen
1882 - 1924
Kunstværket stod oprindelig ved Gentofte
Amtssygehus, men
blev i 1967 flyttet til
sygeplejerskeboligerne ved Nybrovej.
Boligerne blev for ca.
6 år siden omdannet til
andelsboliger og hedder nu “Ledas Have”
Af Kai Nielsens andre
kunstværker kan f.eks.
nævnes:

•
•
•
•
•

Vandmoderen i Glyptotekets vinterhave
Leda med svanen
Århuspigen
Udsmykningsarbejder på Blågårds Plads
Hovederne af malerne: Niels Larsen Stevns og
Ludvig Karsten.

EE

Alle spillede en vigtig rolle i
historien om Den Trojanske
Krig.
Selv om Vangede beklageligvis må undvære svanen i
månedens kunstfigur – kan
man se Leda og Svanen i fuld
figur på G. N. Brandts Have,
Ørnekulsvej.
Henning Bonde.
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Sweetie – en butik i Vangede
For nogle år siden gik Sweetie
Bente derhjemme og tegnede tøj
som hun fik syet på en systue,
men efterhånden udviklede en
drøm sig.
Så for 11 år siden åbnede Bente Sweetie mode i Vangede Bygade 62. Eftersom forretningen
gik godt og lokalet på hjørnet af
Vangede Bygade og Ved Bommen blev ledigt, flyttede hun
forretningen derhen for at komme lidt op i gadehøjde.
Bente får nu sit tøj fra modemesser eller fra sælgere, som
jævnligt kommer forbi Sweetie
for at vise deres kollektioner.
–Hvorfra stammer navnet Sweetie?
Da jeg var ung blev jeg altid
kaldt for Sweetie, så min mand
og jeg blev enige om, at det var
et godt navn at give videre til
forretningen.
–Hvilken aldersgruppe henvender Sweetie sig til?
Alle aldre. Stort set. Undtagen
børn. Jeg har simpelt hen ikke
plads til børnetøj. Men jeg har et
stort udvalg af tøj, så jeg rammer bredt. Der er noget at vælge
i mellem for alle, for jeg synes jo
heller ikke at alle kvinderne i
Vangede skal gå rundt og være
ens.
–Er du her alene?
Nej, jeg lider af leddegigt og har
derfor glæde af min svigerdatter
Bente der (når hun altså ikke lige er på barsel. red.) passer forretningen. Jeg er meget glad for
Bente. Det betyder meget for
mig, at jeg kan overlade ansvaret for forretningen til hende,
når jeg ind i mellem bliver nødt

Besøg...
Pølsevognen
i
Vangede City

Åben:
Mandag - Fredag
Kl. 11.30 - 19.00

til at gå til undersøgelser på
hospitalet. Derfor arbejder
hun her fuldtid, hvilket jeg
selv slet ikke ville kunne magte.
–Hvad kræver kunderne i et
lokalområde?
Jeg har en meget trofast kundekreds og dem må jeg jo så
sørge for, i det omfang det lader sig gøre.
Jeg fornyer mig meget. For
eksempel laver jeg udstillingen i vinduet om to gange om
ugen. Dels fordi jeg gerne vil
vise hvad jeg har, men også fordi det er nødvendigt, fordi det jo
er de samme kunder, der handler her. I Lyngby for eksempel,
dér ville hele tiden komme nye
kunder, så der ville det ikke være ligeså nødvendigt at forny sig
så meget. Men det er jo det, jeg
godt kan lide ved at være i Vangede. At man har den tætte kontakt til kunderne.
Desuden synes jeg, at det er
sjovt at lave udstilling og pynte
op.
–Kender du alle kunder ved
navn?
Nej, men mange af dem. Desuden er jeg lige ved at tro, at
Bente kender flere ved navn end
jeg gør. Det der kan være lidt
svært er, når deres mænd kommer for at købe gaver til deres
koner og jeg aldrig har set dem
sammen. Så kan det være lidt
svært at vide, hvem for eksempel Kirsten eller Lone er.
–Hvordan er priserne, hvis man
skal sammenligne?
Jeg ligger så lavt jeg overhovedet kan, og hvis der nogensinde

3. generationer hos Sweetie mode

kommer nogen og siger, at de
har set tøjet billigere noget andet sted, så vil jeg gerne vide
hvordan den forretning bærer
sig ad, for jeg tror simpelt hen
ikke det kan lade sig gøre. Men
kunderne er søde til at komme
og fortælle mig når de har set
noget tøj et sted til en meget højere pris, end jeg tager for det.
–Det kan altså betale sig at
handle lokalt?
Noget tyder på det.
–Sælger du tøj du ikke selv bryder dig om?
Nej, jeg har udelukkende tøj, jeg
selv kan lide. Jeg ville ikke stå
inde for at sælge noget tøj, som
jeg ikke brød mig om.
–Vil det sige, at du selv køber alt
dit tøj her?
Ja. Alt sammen.
–Er det ikke trist ikke at shoppe?
Smiler. Nej, så shopper jeg jo
andre ting. Møbler og den slags.
Desuden vil jeg også gerne se,
hvad andre butikker har. Jeg kan

da også godt lide at være på
Strøgtur med min datter. Hun
køber jo heller ikke alt sit tøj her.
–Det vil sige at du faktisk aldrig
får tøj i fødselsdagsgave?
Ja!
–Hvornår har du ikke så meget
at lave?
Hmm på regnvejrsdage som i
dag kan jeg da godt mærke, at
der ikke sker særligt meget.
Folk gider ikke rigtig gå ud og
kigge på tøj. Men så er der jo andre ting, jeg kan tage mig af:
Regnskaber, udstilling, pakke
varer ud og så videre.
–Hvad med Sweetie om ti år til?
Åhh, det ved jeg søreme ikke.
Det kommer an på så meget,
men især på kunderne.
Således forlader jeg Sweetie
Mode en råkold regnvejrsdag i
maj. Men forhåbentlig kommer
den snart, den store runde gule
ting, der vist nok kalder sig for
solen. Det håber jeg og Bente i
hvertfald.
Camilla Møller Olsen

Sommerens flotteste og største udvalg finder du hos

Korte blomstrede kjoler kun 129,Lange blomstrede kjoler 249,-/399,Kjole til fest 2 lag 349,-/399,T-shirts bomuld 59,- 2 stk. 100,-

Bluser · Skjorter · Nederdel m.m.
Se vores badetøj

Bente og Bente
Toppe bomuld 39,- 3 stk. 100,Blazer Jakke sort ell. grå 699,Flotte bukser sort ell. grå 349,-

Vangede Bygade 79
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 31 38
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Nymosen – smuk
– men livsfarlig

Nymosen er som en kvindelig
spion: Dårende smuk, men også
til tider dødsensfarlig.
Min påstand bygger på egen
erfaring.
Min daglige tur med gravhunden ender sædvanligvis Nymosen rundt, hvor man med stor
nydelse kan følge årets skiften.
Onsdag den 13. januar var ingen undtagelse. Stadig noget rystet efter en køkkenildebrand 4
dage før, besluttede jeg, at Sophus og jeg ville gå derover, for
at glæde ænderne med en masse
havregryn og andet godt, levnet
efter branden. Som sagt så gjort.
Der var is på vandet, men også
lidt åbent vand, hvor jeg var i
gang med fodringen. Pludselig
ser jeg Sophus løbe ud på isen,
som brister. Den chokerede
hund forsøger at komme op på
isen. En naturlig reaktion, som
ville være nytteløs og bringe
ham længere væk fra bredden.
Man handler åbenbart instinktivt i sådan en situation. Jeg
smed alt, hvad jeg havde i hæn-

Din lokale
Tømmerhandel
Buddinge
Trælasthandel A/ S
Buddingevej 272-278
2860 Søborg
v/ Buddinge Hovedbanegård

derne, og tog det store spring ud
for at redde ham, inden han kom
ud på dybt vand.
Vidste I, at der er bundløst?
Jeg gjorde ikke, men det ved jeg
nu!!
Fornemmelsen af, ikke at blive stoppet af den forventede
søbund, men glide ned igennem
vandet og se det mørke mosevand lukke sig over een, er ubeskrivelig.
Jeg ved ikke hvordan, men det
lykkedes mig at komme op til
overfladen, at komme ud til Sophus, der nu var helt forvildet.
Men jeg fik ham bugseret ind og
op på bredden. Og så kunne jeg
ikke selv komme op!
Ingen bund at sætte fra på. En
lodret, glat væg, ikke en gren eller busk at hive mig op i. Tonsvis af isvand fyldte mine gummistøvler, dynefrakke og øvrige
tøj. Det var simpelthen ikke muligt at komme op ved egen
hjælp.
Mine desperate råb om hjælp
var nyttesløse. Husene lå for

langt væk, og der befandt sig ikke en levende sjæl i den fugtige,
snesmattede Nymosen.
Jeg lå i det iskolde vand til halsen og vidste, at kulden meget
snart ville få bugt med mig. Jeg
så døden i øjnene.
Men Vorherre agtede åbenbart
ikke at byde mig indenfor denne
gang, men lod miraklet ske. Jeg
så en kvinde dukke op et stykke
derfra, og jeg fik råbt hende an.
Efter hendes første chock – hun
har ikke troet sine egne øjne,
ved at se et menneske ude i is og
vand – kom hun ned til mig.
Hvordan hun fik de nødvendige
kræfter til at få mig op, vil stå
for mig som en gåde resten af
mit liv. Men hun fik mig op, og
hun hjalp mig og Sophus hjem.
Her gik nogle folk fra forsikringsselskabet og ryddede op
efter ildebranden, og ærligt talt,
de troede ikke deres egne øjne,
da min redningsmand kom med
mig med istapper i håret, og nu
stivfrossent tøj. Det tog mig en
hel dag at begynde at få følelsen
tilbage i kroppen.
Min redningskvinde er Marianne Bennekov, som jeg alene
kan takke for livet, som hun gav

Bliv medlem af foreningen “Bussen”
Vi tilbyder
· Privat Minibuskørsel
· Handicapkørsel
· Ledsagelse til aktiviteter
· Udflugter
· Formidling af individuelle ferie-rejser
· Anden transport

39 56 04 11

Tlf.: 20 27 76 84 og 28 33 15 83

Ejnar Schüsler

Ferielukket 5/7-31/7 - '99

Snedker- og
tømrerfi rma
M esterl odden 6

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

• Få lavet lettere IT opgaver her
• Send fax til hele verden her fra
• Udfærdigelse af dokumenter
• Laminering af dokumenter medl. kort m.v.
• Få skrædder syet din egen PC
• Få dørskiltet lavet her
• Nøglekopiering
• Vi reparerer forresten også sko og cykler
• Og sælger også cykel- & skoplejemidler
• Få lavet dit stempel her
• Slibning af knive og sakse
•

A.A. CNC Service ApS · Vangede Bygade 86 · 39 65 34 34

mig tilbage. Uden hende, havde
jeg ligget på mosens bund. Tak,
Marianne Bennekov. Der går
ikke en dag, hvor jeg ikke gør
det. Jeg håber, du på alle måder
bliver belønnet for din dåd.
Til alle Jer, der har børn og
dyr; Lad dem ikke ude af syne i
Nymosen. De er fortabte, hvis
de falder i vandet.
Birthe Rostrup
Vangede Bygade 39.

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

Mellem 9 -12
rundstykker med kaffe

Kr. 15,Tlf.: 39 68 01 78

Wiener
Salonen
klipl
krø

for
og h ham
end
e

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

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

T lf.: 39 65 17 20
Vangede B ygade 39
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Forår på forskud – og rekreation

ner får årligt bevilget et 3 ugers
ophold.
De nuværende ejere er Hovedstadens Sygehusfællesskab og
Københavns Amt.
Henvisninger til institutionen
fremsendes af sygehuslæger og
praktiserende speciallæger til et
spanienssekretariat, hvor disse
bliver fagligt vurderet af en
dansk reumatolog.
Her vil jeg gerne for egen regning fremføre et minus ved dette system. Under mit ophold var
jeg i kontakt med personer, der
var på ophold for helt op til 8.
gang og jeg traf mange der var
for 4., 5. og 6. gang. Det får mig

til at have mistanke om, at nogle
patienter er bedre til at presse
systemet end andre. For jeg
kender også mange, der ville
have godt af et ophold, men bliver afvist. Så måske skulle de
ansvarlige holde bedre kontrol.
For mit eget vedkommende
gav opholdet mig et dejligt
“løft” sammen med dejlige
mennesker og nogle skønne naturoplevelser. Det er jeg meget
taknemmelig for og ville ønske
at mange andre fik adgang til
Montebello!
Henning Bonde.

Vangede apoteks uds alg
Vangede B ygade 77
tlf. 39 65 46 00

9.
30

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

l.

R ecepter afleveret før kl. 10.30:
Mandag - Fredag kan afhentes igen kl. 14.00

ik

Det at komme på rekreation og
blive genoptrænet, var et vældigt lift for mig – selv om hjemkomsten var kold og væmmelig.
Mens jeg opholdt mig dernede, skete der rent faktisk mange
ting, der hører til ekstra oplevelser.
Påsken blev jo fejret på kryds
og tværs af den lokale befolkning – særlig skærtorsdag, langfredag og påskedag. Der var
store processioner med musik
og mange lokale personer var
impliceret. Meget smukt at
skue.
Desuden fejrede institutionen
Montebello sit 25 års jubilæum
den 3. april. Det blev fejret med
underholdning og festmiddag –
og blev en stor oplevelse for patienterne.
Montebello, Spanien, er en videreudvikling af neurosehospitalet i Helsingør og Dag- og
Nat-hospitalet i Vangede.
Til institutionen fandt man en
dejlig plads i landsbyen Bemalmádena Pueblo, der ligger
300 meter over havet, ca. 10 kilometer fra Málaga.
Montebello er opført i
spansk-arabisk stil med hvide
mure og gulrøde tage, så den
falder utrolig godt ind i landsbyens stil.
Man har fra Montebello en
vidunderlig udsigt til Middelhavet og Solkysten.
Fra starten var der plads til 40
patienter i eneværelser. Senere
har man ændret kapaciteten og
gået over til dobbeltværelser,
hvorved kapaciteten blev sat op
til ca. 100 patienter. 1600 perso-

R ecepter afleveret før kl. 13.30:
Mandag - Fredag kan afhentes igen kl. 17.00

åb
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Midt i oktober blev jeg indlagt 5
uger på Amtssygehuset i Gentofte. Hjemsendt og kort efter
genindkaldt til scanning. Fik så
konstateret en discusprolaps.
Blev opereret midt i januar.
Bortset fra en blodprop i hjertet,
gik operationen godt.
Men tilbage stod en “sur” genoptræning i det dengang vinterkolde Danmark.
Glad blev jeg derfor, da der
pludselig dukkede et brev op,
der fortalte, at jeg var indstillet
til 3 ugers ophold på genoptrænings- og rekreationsinstitutionen Montebello i Spanien.
Jeg tog glad afsted til foråret
ved Solkysten (mellem 28 og 33
graders varme). Og det blev da
også et ophold jeg sent vil glemme.
Foruden de gode genoptræningsmuligheder, var man også
i gode hænder døgnet rundt.
Personalet var enestående og
dygtige til at sætte ind på de rigtige tidspunkter.

R ecepter afleveret før kl. 16.30:
Mandag - Fredag kan afhentes igen næste dag kl. 11.00

Vi holder sommerferie
i ugerne 30-31-32

God ferie til alle!
Tine Gram
39 65 71 35

Anette Grevad
39 65 83 13

ul

Vi har desuden et stort varesortiment, der ikke kræver
recept - Vi har meget, men ikke hvad som helst!
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Vangede Bygade 41
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Lørdag:
R ecepter afleveret før kl. 10.30 kan hentes kl. 12.30
R ecepter afleveret før kl. 12.00 kan hentes kl. 11.00
om mandagen

Åbnings tider ne 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 -
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S uper B rugs en Vangede
fredag d. 4. juni holder vi åbent til kl. 21.00

L A NG

F
R
E
DAG
Vi har derfor mas s er
4. juni

af eks tra gode tilbud
i de s ene aftentimer fra

H U S K ! Grundlovs dag
lørdag 5/6 lukket

kl. 19.0021.00
1 kas s e
R egnbue
vand
kun
19,95
(24 fl.)
+pant

1 bdt.
ros er
(10 s tk.)
15,-

4 fris ke
dans ke
s vinemørbrad
kun 100,-

H avguffer ne
lækkert fis kepålæg
m. bacon eller pizza
100 gr. 5 ds . 20,S PAR 29,75

Divers e
deodoranter
og
parfumer bl.a.
Chloe 1881,
B os s m.fl.
S ælges til
halv pris

After E ight
400 gr.
kun 19,95
S PAR 21,-

lt r.
1
a 9,95
n
e
b
R i v alg 1
f r it

Cas
R
5 f l. es et illo M
o
r
k
v int un 12 v a, S p nt r ey
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Spicegirlspostkort og blå askebægre
Fredag og lørdag d. 7. og 8. maj
var der traditionen tro børnehjælpsdag i Vangede. På den
store græsplæne ved siden af
Brugsen var der arrangeret loppemarked til fordel for, ja for
børn, der ikke har det så godt.
Der var gang i anlægget, hvor
Kim Larsens hæse stemme
gjorde sit til at løfte stemningen. Vejret var godt og folk tingede løs. Selv investerede jeg ti
kroner i et pudseløjerligt askebæger. Jeg fandt aldrig helt ud
af hvorfor, for jeg ryger ikke,
men jeg kender selvfølgelig en
enkelt eller to, der gør. Om ikke
andet kan det være ganske anvendeligt til de små datoer, man
river af hjørnet i sin kalender.
Nå, fred være med det…

le bruges til sommerferie og måske lidt tøj.
Lidt derfra sad tre piger fra
Bakkegårdsskolen og spillede
spil. Iben, Patricia og Ida. Det
var imidlertid ikke et de havde
købt og heller ikke et, der skulle
sælges. Det tjente tilsyneladende kun et formål: Adspredelse.
De syntes, det var hyggeligt at
være til børnehjælpsdag, for de
mødte en masse af deres venner.

sende anvendes til det formål,
da det jo snart var sommer. Men
samtalen varede ved og på et
tidspunkt virkede det påfaldende, at jeg blev ved at stå der, efter at have studeret små glasdimsedutter for fjerde gang. Så
jeg listede af uden nogensinde at
få af vide, om skjorten virkelig
blev solgt til sin egen designer.
“Neeej hvad koster de der?”
Udbrød en lille pige bag mig.

Men de var meget optagede af
spillet og ikke rigtig til at få i tale, så jeg forduftede ligeså stille.

Hun stod med to plastikfætterBRfigurer (det må være ét
ord) som hun holdt ud fra sig i
strakt arm nøje betragtende. Da
hun hørte, at hun kunne erhver-

Fundet til prisen
Børn hjælper børn
Ved en lille stand fik jeg øje på
Maja på 10 år, der går på Vidarskolen. Hun havde købt sig en
plads og samlet forskellige ting
sammen. Det var mest Barbiedukker, hun solgte, men der røg
da også enkelte andre ting i ny
og næ. Pengene mente hun skul-

Lidt derfra stod to ældre damer i
en ivrig diskussion om oprindelsen af en blomstret skjorte. Den
ene holdt fuldt og fast på, at det
var én, de i fællesskab havde syet for mange år siden. Den anden vendte og drejede den og
forkyndte, at den kunne hun da
vel egentlig godt bruge, for hun
var så træt af den jakke, hun
havde, og nu kunne den jo pas-

ve dem for den nette pris af to
kroner stykket, var hun ikke sen
til at trække sin pink plastikpung op ad lommen og fiske
pengene frem. Det var det rene
røverkøb.
Jeg gik en sidste runde høfligt
konverserende forskellige Vangedeborgere. Men jeg fik aldrig
øje på flere ting jeg måtte eje,
foruden det fortræffelige askebæger (men det er nu også fint.
Det er blåt med en fin fransk dame på, der ryger tynde cigaretter). Der var ellers alt ligefra
rejsegrammofoner til Spicegirlspostkort (der iøvrigt gik
som varmt brød), men jeg stod
ikke lige og manglede. Så jeg
forlod etablissementet og passerede på vej ud både en pølsebod og en klatrevæg som DUI
leg og virke havde sat op. Desværre må jeg nok erkende, at
enten var jeg der på et kikset
tidspunkt, eller også var der flere kunder og mere solskin da jeg
var lille, og købte brugte Anders And-blade for en krone
stykket på græsplænen ved
Brugsen i Vangede. Eller også
er jeg bare ved at være for gammel….
Camilla Møller Olsen

I dag er det

Mariehønens

fødselsdag

Skt. Hans - udflugt
til Vangede Kilde
Grill, underholdning og fakler
Voksne kr. 75,- Børn kr. 35,-

Vangede Bygade 45 • tlf. 39 65 66 06

Mariehønen fejrer 2 års føds els dag i juni
med mas s er af gode tilbud...
F.eks . Shortssæt nedsat med 30 %
Kasketter og kyser til kr. 20,Ass. nylonstrømpebukser til kr. 20,Ass. regnsæt til kr. 98,Solbriller til kr. 20,- ...og meget mere

Mariehønen B ør netøj 0-16 år
Vangede B ygade 62 · T lf./fax 39 65 65 78

Har du fået en speciel god behandling
eller føler du, at en butik gennem hele
året giver dig en god service.
Kort sagt, giv din yndlingsbutik en
stemme, og vær med til at finde “årets
butik ” i Vangede.
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Du har hele juni måned til at afgive din
indstilling til “årets butik ” i Vangede,
kuponen skal være afleveret i en af
avisens kontaktkasser hos
Café Rhina eller Munkekiosken
s enes t den 5. juli 1999.

Vær med til at vælge
“årets butik” i Vangede

Munketorvet

I Forårskonkurrencen skulle du have stempler i 3
forretninger i Vangede. Vi har trukket lod blandt de
aflevere kuponner og de 3 gavekort blev vundet af:
Lone Nielsen, Gøttsch og Gitte Klausen.
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Den butik,
der udnævnes,
får et diplom, og
blandt de indsendte
kuponer trækker vi lod
om 3 gavekort på 300,- kr.
Vinderne får direkte besked

Van
g

s
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Udfyld kuponen på avisens bagside, med din
indstilling til årets butik i Vangede. Hvis du har en
længere forklaring på, hvorfor du indstiller en
bestemt butik, er du velkommen til at vedlægge
yderligere bemærkninger, hæft det sammen med
kuponen eller læg begge dele i en kuvert.
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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

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
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Snogegårdsvej 49

2

D.U.I. Horsevej 6
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18)
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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 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

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. 39 67 75 05
Tlf. 39 67 54 73
Tlf. 39 55 90 30
Tlf. 39 67 58 18
Tlf. 39 67 10 72
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Parisersalonen

Anja og Willy Arpe
KLINISK TANDTEKNIKER

Ordrupvej 86
2820 Chalottenlund
38 90 64 50
Behandling på
plejehjem, hospital
og klinik
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

•
•
•
•

Nyt fra Charlotteklubben

Konsultation efter aftale
Tilskudsordning med Kommunen

Krympefri
Farvefast
Krølfri
Pillingfri

36 deltagere er lige kommet
hjem fra en helt vidunderlig tur
til Tjekkiet.
Klubben rejser altid med 65Ferie, der med sin gode kvalitet
af personale, hoteller, rejsemål
med mere, har givet klubbens
medlemmer gode oplevelser,
gennem de sidste 20 år.
Vi boede i kurbyen Marienbad, der med sine smukke huse
og mange helsekilder, var rammen om 6 dage med udflugter
til Prag og andre kurbyer, skøn
underholdning og dejlig harpespil til middagene.
Det er en ferie vi aldrig vil
glemme; som formand for klubben vil jeg sige tak til alle deltagerne, der gjorde denne ferie til
en oplevelse for alle de nye
medlemmer der var med. De har
sagt, at når vi arrangerer andre
rejser, så vil de med igen.
Vi beder derfor vore medlemmer om at se i rejseprogrammet;

hvor vil I hen på vores efterårs/vintertur ? Vi får 65-Ferie til
at arrangere en hyggelig rejse
for os.
Til september kommer det nye
program med de film vi skal se i
Gentofte Kino, og de udflugter
og arrangementer vi tilbyder inden jul.
Man vil også få besked her i
næste blad.
Vi har et tilbud til nye medlemmer, tag med til strisserens ø
Samsø, vi besøger øen den 5.
august. Et af vore medlemmer
giver hver deltager 100 kr., så
turen kun koster 250 kr., heri er
bus, færge, mad og kaffe medregnet.
Bliv medlem af din lokale
klub, aflæg os et besøg, fortæl
os dine ønsker, og lad os sammen se, om vi kan opfylde dem.
Charlotteklubben har ferielukket i ugerne 28 og 29.

Sankt Hans udflugt
s ua l
Morgan Ca-s hir t
pique polo

29995
pique polo-shir t i ren bomuld.
NYHED! Krølfri
Fås i flere far ver. kr. 299,95
VANGE DE

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

B ien og B loms ten

KONTAKTEN

Sommer-solen titter frem
blomster tager vi med os hjem
Strålerne fra solen
rammer vasen på reolen
Buketten lyser op i stuen
giver glæde til fruen

Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte
Tlf.: 39 65 47 60

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

aut. EL-installatør

Det er en ældgammel skik at
valfarte til Vangede Kilde på
Skt. Hans aften. Kilden blev berømt, fordi man mente, at vandet havde en helbredende kraft.
I 1955 genoptog Café Rhina og
vangedeborgerne denne skik, og
det er nu 5. gang vi drager afsted. Kilden ligger ved Gentofte
Sø, på Vangedesiden, og vi går i
samlet flok dertil. Vi griller revelsben, pølser, majskolber, bananer og flækbrød. Der er tale,
sang og underholdning af Mølleåens folkedansere.
Som skikken var, drikkes der
af det helbredende vand fra kilden, og penge lægges på blokken til værdigt trængende.

Når mørket begynder at sænke
sig, bevæger vi os i fakkeltog til
søen, hvorfra vi kan se bålet på
den anden side. Vi synger Midsommervisen og sender heksen
afsted med fyrværkeri. Turen
ender tilbage i Café Rhin,a hvor
vi slutter med varm “heksesuppe”.
For dem, der ikke kan gå hele
turen, er det muligt at køre til
kilden og deltage i festlighederne dér.
Nærmere program og billetter
fås i Café Rhina. Arrangementet støttes dels af “Villabyernes
Boligbutik”, Vidarskolen og andre frivillige hjælpere, der også
holder af Vangedetraditioner.
Rhina
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Vangede socialdemokratiskevælgerforenings historie
Af
amtsrådsmedlem
Peter
Valenius

I dag ligner Vangede de fleste
andre pæne forstads- og villakvarterer udenfor København,
men sådan har det ikke altid været.
Vangede var oprindelig en af
de tre gamle landsbyer i Gjentofte sogn, som omfattede stort
set hele den nuværende Gentofte kommune. Der er heller ikke
meget tilbage af de gårde, som i
sin tid udgjorde en del af landsbyen Vangede. I landsbyen boede også en del arbejdere, som
bl.a. havde deres udkomme i
Lyngby, der dengang rummede
en del større industri.
Derfor var det naturligt, at arbejderne i Vangede den 14. december 1902 dannede “Socialdemokratisk Vælgerforening
for Vangede og Omegn”, som
en del af det socialdemokratiske
parti, der omkring århundredeskiftet voksede sig stort og
stærkt. Om nogle år vil foreningen derfor kunne fejre sit 100
års jubilæum.
I starten var stifterne usikre
på, om man skulle vende sig
mod partifællerne i Lyngby,
som man modtog en invitation
fra om samarbejde, eller om

man skulle vende blikket mod
Ordrup, hvor en anden kreds af
arbejdere også havde stiftet en
socialdemokratisk forening. I
første omgang valgte man at stå
frit, men siden etablerede man i
foråret 1904 en fællesbestyrelse
for Gentofte-Ordrup sogne.
I januar 1905 rettede foreningen en henvendelse til skolekommissionen om gratis bøger
og skolerekvisitter samt sko til
børnene, der ellers måtte sidde i
skolen iført strømpefødder, da
mange af forældrene ikke havde
penge til at købe de nævnte ting.
Desværre fremgår det ikke af de
gamle protokoller, om henvendelsen gav noget resultat.
Oprindelig var foreningen forbeholdt mænd, men omkring
1908-09 fastsættes der for første gang et kontingent på 25 øre
i kvartalet for kvinder, som altså
nu holdt deres indtog i foreningen, i starten dog uden synderlig effekt. Senere kom en række
stærke kvinder til også at præge
Vangede socialdemokratiske
forening. En par af disse var
Dagmar Gøtz Rasmussen og
hendes datter Inger Gøtz Nielsen, som begge sad mange år i
bestyrelsen. Sidstnævnte endda
som formand i en længere periode i 60-erne. Til sidste måtte
hun dog vige pladsen efter en
stormfuld generalforsamling,
som ironisk nok blev holdt på
Jægersborg Hotel. Hele bestyrelsen syntes efterhånden, at der
skete for lidt politisk i foreningen, mens der blev holdt alt for
mange bankospil. Derfor ønfortsætter, næste side

Fra Matas til Kosovo
5

3
12

Lørdag d. 17. april var der indsamling til Kosovos flygtningen
i Værløse. En stor lastbil var
stillet op på torvet, hvor man
kunne aflevere, hvad man nu
kunne samle sammen. Vi var på
besøg hos Matas i Vangede,
hvor Christian havde samlet forskellige varer sammen. Der var
bl.a. en hel sæk med sutsko,
bind, tandbørster, sæbe og
strømper. Vi fyldte bilen, kørte
til Værløse og fik læsset kasser

og sække over i lastbilen. Senere samme dag kørte den sydpå...
Vi siger tak på Kosovos vegne
SC
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skede man en ny formand. Peter
Robinsohn – også et kendt ansigt i Vangede – stillede op mod
hende. Alt hvad der bogstavelig
talt kunne krybe og gå, var mødt
op. I første omgang stod stemmetallene lige. Efter afstemningen forlod et par medlemmer
mødet, og da man stemte igen,
vandt Inger Gøtz med 1 stemme. Derefter var der ingen, som
ville sidde i bestyrelse med hende. Så var gode råd dyre. Resultatet blev et kompromis på bedste socialdemokratiske vis, hvor
hun fortsatte som formand i
endnu et år, hvorefter Peter Robinsohn skulle overtage posten.
Sådan blev det så.
En tredje kvinde, som har været med til at sætte sit præg på
Vangede, var Sigrid Mortensen.
Hun var medstifter af Charlotteklubben, som i mange år har boet i det lille gule stråtækte hus
på Vangede Bygade. Sigrid
Mortenen var både medlem af
Vangedes bestyrelse og formand for Charlotteklubben.
Hun oplevede i sit liv at se Vangede forandre sig fra et landsbysamfund til et pænt villakvarter.
Forinden havde hun set udflyt-

ningen fra København i 20-erne
og 30-erne til Vangede, hvor der
på masser af villagrunde – som
led i en sand spekulationsudstykning – blev opført alt fra
slum til de flotteste villaer. Hun
oplevede også bygningen af
Mosegårdsskolen og hen på
slutningen af livet, var hun en af
de første beboere, som flyttede
ind i de første beskyttede boliger, da skolen blev nedlagt og
ombygget til ældreboliger.
Foreningen i Vangede skiftede
jævnligt formand og først da
man i efteråret 1912 fik indvalgt
en ung snedker Laurits Rasmussen i bestyrelsen, begyndte der
at komme skik på tingene. I
over 30 år udførte han et enestående organisatorisk arbejde på
en række forskellige bestyrelsesposter jævnligt også som
formand, der stabiliserede den
unge forening.
Det var på en generalforsamling i Vangede i 1912, at kravet
om et amtssygehus i Gentofte
første gang blev rejst af daværende sognerådsmedlem Chr.
Larsen. Han syntes, at der var
alt for langt ind til det daværende amtssygehus på Nyelands-

Med zoom
30 - 60 mm.

vej. Det var også foreningen,
som under første verdenskrigs
svære år, af sine få midler søgte
at øve lidt humanitær virksomhed. I 1915 gav foreningen
nemlig et tilskud til varm mælk
til børnene på Vangede asyl,
men man måtte senere overlade
opgaven til menighedsplejen,
da man ikke selv havde flere
penge i kassen. Året efter gav
sognerådet så 1000 kroner til
skolebespisning i Vangede.
Samme år kom bestyrelsen i
vælgerforeningen op at toppes
med et af medlemmerne af sognerådet, som i en debat om de
kommunale veje havde ment, at
vejen fra Gentofte til Vangede
ikke var så slem, som det blev
hævdet. Og hvis der blev lagt
fliser, ville den miste sit landlige præg, tilføjede han. Det fik
foreningen op på mærkerne, og
i en henvendelse til gruppen
forventede bestyrelsen, at: “vi
ikke med rædsel skal se endnu
en vinter i møde, hvor vi skal
vade på denne elendige vej”. I
det hele taget var vintrene slemme. Det gjaldt også, når man
skulle stemme til folketingsvalgene. Valgstedet lå i Lyngby
frem til 1915, og her gik man så
til fods på valgaftenerne hen
over de øde og sneklædte mar-

Nyt fra GVI
Så er det tid lidt sportslige nyheder fra Nymosen og G.V.I.
1. Holdet har fået et flot
comeback til Danmarksserien.

Kr. 3.695,lethed og bekvemmelighed
B are slap af, sigt og skyd.
Mere s kal der ikke til med PRONE A S , da
NIKON' s kamera gør det utroligt nemt for
alle at tage højkvalitets billeder.
Og lad så dine film fremkalde hos maarbjerg foto,
for det sikre kvaliteten
– dine billeder, kan jo ikke altid tages om.
Gentoftegade 66
2820 Gentofte
T lf. 39 65 08 37
F OT OK Æ DE N

ker for at afgive sin stemme efter at have været på arbejde siden kl 5-6 om morgenen, hvortil
man også var gået til fods. Offentlige transportmidler fandtes
ikke. Senere stemte man på
Gentofte Hotel, og det var først
op i 30-erne, at Vangede fik sit
eget afstemningssted.
I 1927 stillede man på generalforsamlingen krav om, at skatten skulle betales i rater. Det
blev rent faktisk gennemført. Et
andet krav var en trolleybuslinie fra Gentofte ad Vangedevej
til Søborghus Kro på linie med
de øvrige blå trolleybusser, som
NESA dengang bl.a. stod for
driften af. Det er i den forbindelse nok de færreste, som i dag
tænker over, at NESA egentlig
betyder Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab.
Trolleybuslinien blev til gengæld aldrig gennemført. I stedet
kom senere Stephansens rutebiler, som mange stadig husker.
I september 1929 døde et af
foreningens mest fremtrædende
medlemmer af et hjerteslag. Det
var redaktøren af “Københavns
amts Socialdemokrat” – en sådan avis fandtes dengang – H.P.
Steffensen, som også var medlem af sognerådet. Det halve
Sjælland fulgte ham til graven

Fodboldskole
Når forårsturneringen er slut
afholdes i uge 25 fodboldskole
i G.V.I. for ca. 125 børn i alderen 8-16 år. Der trænes og spilles hver dag mellem kl. 8-16.
1999 er startet med en stor tilgang af drenge i vores ungdomsafdeling, lige fra de små
på 6 år og til ynglinge på 17 år.
Vi har stadig brug for lidt flere medlemmer på spindesiden.
Så kære piger/damer “snør
støvlerne” og meld jer under
fanerne i G.V.I.
De gamle
De gamle sociale hold “Superveteran og Masters” mellem 45
år –? kunne også bruge nogle
flere spillere. Så sidder du og
brænder for lidt socialt “gammelmands” fodbold og er du

over 45 år, så ring til Sven Kjær
på tlf. 39 68 26 82.
Pladsmangel
Med hensyn til de helt små spiller på drengesiden 6–8 år er vi
desværre nød til at stoppe for
tilgangen på grund af pladsmangel.
Vi håber at problemet kan løses, idet Gentofte Kommune
som tidligere nævnt i Vangede
Avis har stillet et område på
1.700 m2 til rådighed for klubben. Vi mangler nu i samråd
med kommunen, at starte på en
etablering af arealet så det kan
tages i brug til fodbold indenfor de nærmeste år.
Jeg ønsker alle vore medlemmer og Vangede Avis læsere en
rigtig god og forhåbentlig varm
sommer.
Husk at du/I altid er velkommen til at besøge i Nymosen.
Bjarne Busgaard
formand
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på Gentofte kirkegård. Inden
sin død havde han i sognerådet
ført en stædig kamp for, at den
nye Dyssegårdsskole ikke blev
opført på den fine østlige side af
Lyngbyvej ved Kildegårds
Plads, som de konservative
helst havde set det, men på den
vestlige side af vejen, hvor den
nu ligger, for her var der også
dengang et stort behov for den.
Det er ganske pudsigt at tænke
på midt i vor tids skoledebat.
Det var småt med mødelokaler
i området. Sognerådet ville ikke
give tilladelse til afholdelse af
nogen form for møder – heller
ikke upolitiske – på Vangede
skole. I stedet måtte foreningen
i flere år ty til Gentofte Afholdshjem, som lå på Brogårdsvej 24.
Der kom aldrig nogen forsamlingsbygning i Vangede, selvom
der blev taget tilløb til det flere
gange. Først i midten af 30-erne
opførte en privatmand Vangede
Kro, som rummede en forsamlingssal, der i mange år blev
hjemsted for flere af foreningens arrangementer. Også menighedshuset ved den gamle
Vangede kirke har lagt ryg til
adskillige socialdemokratiske

generalforsamlinger. I øvrigt er
mange af de socialdemokratiske bestyrelsesmedlemmer i
Vangede næsten som en tradition også blevet valgt som medlemmer af menighedsrådet ved
Vangede kirke. Det gjorde dem
nu ikke altid mildere stemte
overfor politisk betonede møder under kirkens tag, kan jeg
hilse og sige.
En anden mulighed var i en
periode at bruge Villabyernes
Bio, som var noget af det flotteste, som blev bygget i Vangede,
til større møder. Her afholdt foreningen i 60-erne en række biografmøder, hvor ministre som
led i valgtourneer og lignende
talte forud for fremvisningen af
en populær film. Det var en
overgang et tilløbsstykke, men
så dalede interessen betydeligt
og senere blev Villabyernes bio
revet ned, for at give plads for
endnu en vejudvidelse.
I sin storhedstid havde Vangede vælgerforening omkring
1100 medlemmer. I dag er tallet
langt mindre. Alligevel formår
foreningen stadig at være med
til at sætte dagsorden i Vangede.

K VAL IT E T E N
I
H ØJ S Æ DE T

DERES
LOKALE
RENSERI

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

Alt i fineste
rens & pres
Skind & pelsrens
samt opbevaring
Gardin – Dynevask

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

Møbelbetræk &
tæpper

Bemærk
ekstra service
Færdigrens & pres
fra dag til dag

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

Kig ind
Altid et godt tilbud

COMET RENS
Vangedevej 137
2830 Gentofte
tlf. 3967 0847

Pressemeddelelse:
“GentofteJournalen”
1998-99 er netop udkommet
og uddeles nu til medlemmer
af Lokalhistorisk Forening
for Gentofte Kommune.
Det er muligt for ikke-medlemmer at købe bogen hos
kommunens boghandlere til
en pris af 78 kr.
GentofteJournalen er i år
tematiseret omkring Gentofte Sø, hvor Thomas Vikstrøm
fortæller om søens anvendelse fra oldtid til nutid i et kulturhistorisk perspektiv. Hertil knytter sig en meget læseværdig artikel om Gentofte
Vandforsyning, der er skrevet af civilingeniør H. Hartmann Holst, og en ligeledes
spændende artikel om bådudlejning og fiskeri i søen af
Kaj Torp, som selv har oplevet det gennem 70 år.
Artikelrækken om de politiske partier i kommunen er
nu nået til socialdemokratiet,
hvor Peter Valenius har fortalt sin historie.
Årets begivenheder og bestyrelsens beretning afslutter
bogen, som klart fortjener at
nå ud til et bredere publikum
end foreningens 300 medlemmer.
Foreningen afholder foredrag og ekskursioner til interessante steder i kommunen.
I forbindelse med kommunens kultur- og festdage har
vi et arrangement i Bernstorffparken, hvor vi har fået
adgang til Slottet, Bunkeren
og til Lille Bernstorffs have.
Venlig hilsen
Niels Ulrik Hansen
formand

Vangede bibliotek
Udendørs sommerunderholding for børn og deres
voksne.

Benny Schumann
Klovneshow
Onsdag 16. juni kl. 10:30

Cirkus Tusindben
Middelaldergøgl
Lørdag 24. juli kl. 11:30

Kaskadeteatret
Lykkens labyrint
Lørdag 7 juli kl. 11:30

RUBRIK
SØJLEN
Wegenerbord
med hvid plade
+ 2 ekstra plader
og 6 stole
kr. 6.500,-

Tlf. 40 58 16 93
Drengecykel
velholdt rød
Kildemos cykel
10-12 år
kr. 650,-

Tlf. 39 65 74 82
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
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

14

Munke torvet

Parkeringspladser foran butikkerne

39 67 97 03lt
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Grønt og Frugt

Den Danske Bank

Munkegrillen

Dennings Konditori

Munkekiosken

Apoteket informerer om .....

F risk
brød

Frikke's
Tagdækning Aps
Dalstrøget 135
2860 Søborg
Telefon
Telefax
Mobil

Vangede Slagteren

39 67 97 03
39 67 77 03
40 31 05 01

Vangedevej 142
Tlf. 39 67 58 18

P ar ty -gr i l l

Vangede Slagteren,
Kendt for sin gode mad

Skøre knogler – en folkesygdom.
Hele livet igennem opbygges og
nedbrydes knoglevævet. Hos
voksne mennesker fornys 8 % af
knoglerne hvert år. Over en 10 års
periode er hele skelettet fornyet.
Et for lille indhold af kalk i
knoglerne øger risikoen for knoglebrud. Sygdommen “knogleskørhed” rammer hver 3. kvinde
og hver 10. mand. Det er meget
vigtigt at forebygge knogleskørhed. Det gøres ved, at sørge for at

Vintilbud

Gr ill fes ter

Helstegt pattegris (nok til ca. 40 personer)
Helstegt lam (nok til ca. 25 personer)
Mixed grill (min. 30 personer)

T ilbehør
Mixed salat, dressing, brød, smør,
flødestuvede kartofler, kold kartoffelsalat,
marinerede hvidløgskartofler eller
bagekartofler.

3 Fl. Charcot
11

0 ,-

Des s er ter
Frugttærte m/creme fraiche eller
Pandekager m/nøddecreme

P ar ty
Den rigtige hjemmerøgede partyskinke
leveret med flødestuvede kartofler,
mixed grøn salat, 2 slags dressing, brød
og smør.
F.eks. rigeligt til 30 personer

P ibetilbud
30%

K U N kr. 1.320,Få en brochure, ring til os eller besøg os på internet
Kantinedriftservice - Ring for uforbindende konsulentbesøg

Stanwell Piber

VANGE DE S L AGT E R E N

MunkeKiosken

Dinér Transportable · Munketorvet · Vangedevej 142 · 2860 S øborg
Tel. 39 67 75 05 · Fax 39 67 25 05 · Mobil 30 33 45 05
www.vangede-slagteren.dk · e-mail: CM@vangede-slagteren.dk

Vangedevej 144 · 2860 Søborg
Tlf. 39 69 13 95

din lokale kiosk

indtage rigeligt Calcium og D-vitamin livet igennem. Når først
knogleskørhed er konstateret,
kan sygdommen ikke helbredes,
men du kan mindske omfanget af
skaden!
Det er vigtigt, at du motionerer
regelmæssigt. Jo hårdere knoglerne belastes, jo mere solidt opbygges de. Når du dyrker motion,
skal du sørge for, at bære din egen
vægt, f.eks. ved løb, gang, eller
dans. Svømning og cykling har
ikke samme effekt. Vær også opmærksom på, at holde igen med
rygning, alkohol og kaffe, som i
store mængder øger knogletabet.
Forebyggelse af knogleskørhed
sigter mod to mål, nemlig at styrke knoglerne mest muligt, og at
undgå fald og de belastninger, der
kan forårsage et brud.
Voksne kvinder anbefales at
indtage 800 mg. mænd anbefales
at indtage 600 mg. Calcium dagligt.
En varieret kost er den bedste
måde, du kan få Calcium på. Får
du ikke mindst ½ liter mælk og 3
skiver ost hver dag, bør du supplere med et tilskud af Calcium.
Knogleskørhed kan og skal
forebygges. Allerede i ungdommen skal man tænke 40-50 år
frem.
Det øger muligheden for en alderdom, uden fysiske handicap
eller smerter.
Det er aldrig for sent at gøre noget – heller ikke, når man har fået
sygdommen.

Venlig hilsen
Helle Thomasen
Apoteksudsalg
Vangede Bygade 77
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Ny rundkørsel
i Vangede!

Demidekk holder farve
og glans længere
på dit træværk
En træbeskyttelses primære opgave er
naturligvis at beskytte og bevare. At
træet samtidig kan se flot og nymalet
ud i årevis, er den ekstra fordel, du
får med Demidekk.

5 liter

599,ADtention

(Vejl. pris)

Træbeskyttelse i
særklasse!
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

Nymalet hus uden at røre en finger
Demidekk farvehandlerne afvikler
i dette forår en stor konkurrence,
hvor hovedpræmien er en komplet
træbeskyttelse af husets træværk.
De 3 familier, der vinder, vil
sammen med den lokale Demidekk forhandler få gennemgået
husets træværk. Hvis det er nødvendigt bliver der først grundet
med Visir og herefter bliver der
træbeskyttet i en valgfri farve.
Herudover er der Demidekk
præmier at vinde hos de Demidekk farvehandleren. Der er præmier for en kvart million kroner.

“Hvad der skal gøres fortjener
at blive gjort godt” så lad Freilev
Farvehandel give gratis råd, når
husets træværk trænger til en opfriskning. Du kan også få tips
om farver og tidens trends. For
husk at dit farvevalg skal holde i
mange år, og du skal kunne holde ud at se på det. Hør nærmere
om konkurrencebetingelser hos:

Gentofte Kommunalbestyrelse
afsætter
hvert år et beløb på budgettet til arbejder,
der er optaget i
kommunens Trafik- og miljøplan.
I 1999 er der afsat 2,2 mio. kr.
Hvert år tager Teknisk Udvalg
stilling til, hvilke projekter der
skal igangsættes i det år.
Den 3. maj frigav udvalget
bl.a. 1,4 mio. kr. til etablering af
en ny rundkørsel i krydset
Brogårdsvej/Søbredden. Det er
langt den største enkeltinvestering til forbedring af trafiksikkerheden i 1999.
Investeringen i netop denne
rundkørsel sker på baggrund af
uheldsoplysninger m.v. Og sagen er den, at der i perioden
1996 - 1998 er registreret et stigende antal færdselsuheld i det-

te kryds. Og selvom der i 1998
blev etableret “fuldt stop” ved
udkørsel fra Søbredden til
Brogårdsvej, er uheldstallet stadigt stigende. Der er indtil maj
måned registreret 5 større uheld
i krydset.
Arbejdet går ud på at etablere
selve rundkørslen, men desuden
indsnævres Brogårdsvej til ét
kørespor i begge retninger ved
anlæggelse af parkeringsbaner i
begge vejsider fra Ved Stadion
til Vangedevej. Hermed er
Brogårdsvej konsekvent gennemført med ét spor i hele dens
længde.
Finn Bech
Formand for Teknisk Udvalg

** Find 5 fejl **

Freilev,
Farve, Tapet og Isenkram
Snogegårdsvej 3,
tlf 39 65 10 26

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

Fodersalg.

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.
V i rådgiver pers onligt og individuelt

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

Når vindene smyger om brunede arme,
så suger vi til os hvert solstrejf med varme.
Vi er som et gammelt og brugt batteri,
der fyldes af solen med ny energi.

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

For nu er det tid at gå uden frakke,
og nu kan man sidde på bænken og snakke.
Man smiler lidt mere og føler med rette,
at tankerne bliver så lyse og lette.

V i har 20 års erf aring s om s t at s aut oris erede
ejendoms mæglere og valuarer,

I mosen er sommeren rigtigt i gang,
man hører fuglenes livsglade sang,
og træernes løv har den rette kulør,
og mennesker kommer i solskinshumør.

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.

Sommer i Mosen

30

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

Kirsten Ankerstjerne
Sommeren 1999

16

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.

Kvalitetsrens udføres

S om boligrådgivere med vurderings k ompet ence
f or B G-bank og B G-k redit ,

Eksklusiv kemisk rens & pres

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,

Ring ell. kig forbi Statsaut. ejendomsmæglere MDE - Valuarer

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

T elef on

39 68 33 30

til Vangede Avis nr. 19

Navn

:

Adresse :
By

:

Årets butik:

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

Husk også at vedlægge egne
indlæg i "kontaktkassen"

- Kilorens
- Alm. Rens
- Skjortevask

- Ruskind & Pelse
- Gardinrensning
- Pelsopbevaring

VANGE DE

Vangede Bygade 97-101
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 49 99
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Michael Toborg - 39 75 07 80
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