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Lokalplanen ønskes fastholdt
Skal Bygadens levende forretninger udskiftes med liberalt erhverv; ejendomsmægler,
advokater, revisorer m.v.?
En butiks lejemål er blevet
opsagt (Villa Tectona), og alle
spørger, hvad vi får istedet. Får
vi nogle af de butikker vi savner i Vangede, dem der gør, at
vi jævnligt er nødt til at forlade
vores egen landsby for at købe
ind andre steder.
Men pas nu på! for det er såmænd en ejendomsmægler,
der har søgt om dispensation
fra lokalplanen, for at indrette
sig på Vangedes bedste handelsstrøg.
Det er vigtigt for både de nuværende forretninger og Vangedes borgere at Gentofte
Kommune fastholder lokalplanen, sådan at den kommende
forretning er fra en branche,
som vi har glæde af at bruge i
hverdagen.
Hvis vi svigter de planer der
er vedtaget for området, må vi
forvente at udviklingen bliver
en bygade med nogle få supermarkeder og ellers en masse
tillukkede butiksvinduer med
kontorer, så vi bliver nødt til at
drage til Lyngby for at handle.
Lokalplanen er vedtaget som
en del af kommunens overordnede mål, for at sikre de
enkelte byområder et butiksudbud, der dækker borgernes behov, og samtidig giver
forretninger et kundeunderlag,
der gør det interessant at drive
forretning i Gentofte.
Ejendomsejerne ved dette, så
de ved også, at lokalerne kun
må udlejes i overensstemmelse
med lokalplanen og de må da
også have en interesse i at
kommunens levende forretningsstrøg bevares. Hvorfor
skulle de ellers have anskaffet
sig ejendomme på kommunens
butiksstrøg.
Her på Vangede Avis, vil vi
gerne være med til at finde
frem til den branche, som vil
have den bedste mulighed for
overlevelse, så derfor opfordrer vi Jer til at udfylde kuponen på side 15 og aflevere den i
en af Kontaktkasserne, inden
den 30. september.
Hermed ønskes et stormfuldt efterår
Allan Andersen

Vi har denne gang fået lov at låne artikler fra dagcentret Tværbommen’s blad, hvor Birgitte Halved
har interviewet Valdemar Hansen, der fyldte 102
år for nylig og Minna Dennig.
Derudover har vi andre spændende artikler, bl.a.
om Baunehøjen, mere om Nymosen, Vuggestuen
fylder 60 år og meget andet.
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Hennings tur gennem Vangede
Åben bagerforretning
Det er altid spændende at se, om
der er en bager i Bygaden, eller
ej. I den seneste tid har der været
en del, der har åbnet og lukket i
utide. Desværre.
Nu er der igen kommet liv i
forretningen. James Ørum, Allé
Konditoriet, har åbnet en afdeling i Vangede. Han har istandsat forretningen og den fremtræder nu som et rent og nydeligt lokale.
Foruden Allé Konditoriet i Jægersborg Allé, er der også forretninger i Lyngby og ved Femvejen, så det er en travl bager
der har etableret sig, men vi håber, at han kan få forretningen
til at blive en fast bagerbutik i
Vangede Bygade.
PS.: På fotoet – kan der foruden bager-forretningen – ses
noget af det graffiti som vi alle
hader. Hvis graffitimalerne kun
er i stand til at skabe disse sølle
symboler er vi gerne fri for den
slags svineri i Vangede

Blomsterkumme
plyndres!
På hjørnet af Brogårdsvej og
Nybrovej står en blomsterkumme beplantet til glæde for bydelens beboere. Desværre er der
nogle der misforstår, og tror at
de kan tage planterne med hjem
til altankasserne. Det er lidt ærgerligt, at man ikke respekterer
de fælles glæder og lader planterne pynte til gavn for os alle.
Pladsen dernede kunne være en
slags oase til glæde for mange!

Sjove
oplevelser!

Vangede vuggestue

Pædagogerne nyder
godt af vore børns
sjove kommentarer.
Her er nogle små historier fra Vuggestuen,
samlet af Pia Tardini.

Jeppe på 2 år har lige været
på sommerferie på landet.
Vi kører i tog til Hareskoven og kommer forbi en
græsmark. Jeppe siger med
høj stemme til de andre
børn “Det er hø”.

Den sommer hvor det regnede hele tiden, blev det for
meget for Jane (pædagog)
så hun udbrød “Lortesommer”. Dagen efter kom
Mads på 2½ år og kiggede
ud af vinduet på regnen og
sagde “Sommerlort”.

2½ årige Anders siger til en
af de voksne:
Jeg er Linda’s kæreste (pædagog). Den voksne svarer:
Ja, men Linda har jo Brian
som kæreste. Anders svarer
efter en pause: Så har hun 2
kærester.

Rettelse
I omtalen af Marianne Meinerts forretning i sidste nummer af Vangede Avis kom vi til
at skrive at Marianne er uddannet i kosmologi, der skulle
selvfølgelig
have
stået
kosmetologi.

Morten på godt 2 år har aldrig sagt noget, men forstod
alt, hvad vi sagde til ham.
En dag til frokost blev han
spurgt om han ville have et
stk. rugbrød. Pludselig udbrød han “og ost”.

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.

Dorte på 2½ år siger til en
voksen: “Jeg skal lave pølser”. Celina kommer løbende og siger “Det hedder pøller, for pølser er noget man
spiser”.

På initiativ af formanden for
Grundejer-foreningen for Vangede og Dyssegårds sogne, bødker Erhardt Jensen og redaktør
af denne forenings blad “Grundejeren”, assistent Georg Thorkilsen afholdtes der den 8. september 1938, hos pastor Norlev,
Vangede, et møde til undersøgelse af, hvorvidt der måtte anses at være trang til en vuggestue i Vangede, og eventuel forberedelse af arbejdet for oprettelsen af en sådan.
Til stede var foruden de ovennævnte: fru Dagmar Gøtz Rasmussen, fru Ninna Johansen,
asylbestyrerinde frk. Gadeberg,
sygeplejerskerne frk. Anna
Thunbo og frk. Rønnenkamp
Holst. Ejer af Vangede Spædbørnshjem, frk. Christensen, hr.
og fru assurandør Tønder (den
sidste repræsenterede Dansk
Kvindesamfund), pastor K. E.
Nielsen, Skovshoved samt hr.
og fru Norlev.
Mødet mente med sikkerhed
at kunne konstatere, at der var
stor trang til en vuggestue og
det besluttedes at kredsen ville
optage et arbejde for sagen.
Sådan starter protokollen for
Vangede Vuggestue i 1938.
Nogle beboere havde set rigtigt
og grundlagde en kendt og levedygtig Vangede-institution!
I 1939 bliver vuggestuen en
realitet og man får lokaler på
Øxnevej.

Disse lokaler udskiftes i 1951
med de nuværende lokaler på
Stolpehøj 61.
At “trangen” var der, beviser
de 60 år jo ganske tydeligt!
Den første leder af Vuggestuen var Jensigne Johnsen. Fra
1980 er vuggestuens leder Pia
Tardini.
Mange beboere i Vangede har
enten startet her som barn eller
som forældre afleveret deres
poder til institutionen.
Ved 60-års fødselsdagen her i
1999 bor Vuggestuen stadig på
Stolpehøj.

Fødselsdag i vuggestuen
Man fejrede dagen med lidt
mundgodter til både børn, forældre, ansatte og gæster.
Det var en hyggelig dag midt i
den danske sommer. Hvor mange kom med gode gaver til vuggestuen.
Man håber at kunne fejre mange fødselsdage endnu i de rare
omgivelser på Stolpehøj.
Tillykke og held i fremtiden.
Søndag den 29. august fejrer
Vuggestuens Venner sommerfest, hvor der vil være lotteri
med mange spændende præmier skænket af Vangedes handlende.
Der bliver underholdning ved
Søren & Lotte.
Henning Bonde.
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VANGE DE B Y CE NT R U M

Det lokale indkøbscenter

Vi har brug for din indstilling
I sidste nummer af Vangede
Avis bad vi vore læsere
indstille en butik i Vangede til
årets butik.
På grund af ferieperioden har
vi fået så få kuponer, at vi
ikke vil være bekendt at
udnævne en butik med så få
indstillinger til årets butik.

Vi giver Vangedeborgerne endnu en mulighed
for at indstille deres yndlingsbutik til "årets
butik".
Du skal aflevere din indstilling til “årets butik ”
i Vangede, i en af avisens kontaktkasser hos
Café Rhina eller Munkekiosken
eller direkte her på avisens kontor
s enes t den 30. s eptember 1999.

Har du fået en speciel god behandling
eller føler du, at en butik gennem
hele året giver dig en god service.
Den butik, der udnævnes, får
Kort sagt, giv din yndlingsbutik
et diplom, og blandt de
H vis du har
en stemme, og vær med til at
indsendte kuponer
afleveret din inds tilling
finde “årets butik ”
trækker vi lod om
i Vangede.
til s ids te nummer af avis en,
3 gavekort på
er dis s e kuponer gemt og vil
300,- kr.
komme med i lodtrækningen
Vinderne
om gavekortene
får direkte
besked

U dfyld kuponen på bags iden
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Gentofte Badminton Klub

KLAR
-HED!
Se lyset. Nu er der
kropsbevidste uger
i din lokale Matas

Matas Rense Mousse
med A- og E vitamin
150 ml
Tilbud

29

95

Camilla Martin glæder sig sammen med GBK’s formand Søren Gliese over
VM medaljen. Med et sådan smil får vi alle lyst til at spille badminton.
Route 66
Deo Spray
150 ml
Tilbud

Matas Plejende Creme
150 ml
95
Tilbud

27

Gentofte Badminton Klub har
åbnet dørene til en ny sæson.
Om to år kan klubben fejre 70
års jubilæum.
GKB blev stiftet i 1931 og har
800 medlemmer heraf 200 i
ungdomsafdelingen.

95

69

Matas Vitamin
mineral Super
med magnesium
200 stk
95
Tilbud

39
2

Matas
Øjenmake-up
fjerner, 2-fase
125 ml
Tilbud

95

29

Ny sæson i GBK.

Matas
Luksusshampoo
1000 ml
Tilbud

39

95

Plaisir Bodylotion
med E-vitamin
220 ml
Tilbud

49,-

Se flere gode tilbud i den nye Matas brocure

Matas · Vangede

VM medaljer til GBK
Ved VM i badminton der blev
afholdt i slutningen af maj måned i Brøndby-Hallen vandt
GBK en guldmedalje og to bronzemedaljer. Den 25 årige badmintondronning og ni-dobbelte
Danmarksmester Camilla Martin, GBK, blev Verdensmester i
damesingle.
Camilla er den første dansker i
22 år, som vinder guld i single. I
finalen mødte Camilla Martin,
Dai Yun fra Kina, og efter 56
minutters spil vandt Camilla
kampen med sætcifrene 11-6,
6-11, 11-l0. Kampen vil uden
tvivl gå over i badmintonhistorien som en af de mest spændende, og især sidste sæt var en
ren gyser. Den ny GBK’er og
Camillas kæreste Peter Gade
vandt bronzemedalje i herresingle, og blev af det Internationale Badminton Forbund kåret
som årets spiller. Majken Vange, GBK, vandt sammen med
Ann Jørgensen, Lillerød, bron-

zemedalje i damedouble. At
GBK vandt tre medaljer ved
VM vil uden tvivl give genlyd i
den Internationale Badmintonverden.

GBK også for dig
Hvis du er interesseret i at spille
badminton er du meget velkommen i klubben. GBK ligger ved
Gentofte stadion. Vi ser også
meget gerne Vangedeborgere til
Elitedivisionsholdets hjemmekampe, hvor der bydes på badminton i Verdensklasse.
Der er opslag i klubben med
tidspunkter, kom ned og besøg
os, der er samtidig mulighed for
at prøve vores restaurant

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
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Kunst i Vangede

Besøg...
Pølsevognen
i
Vangede City

Åben:
Mandag - Fredag
Kl. 11.30 - 19.00
LØVE – Henrik Starcke 1899-1973
Kunstværket er udført 1959 og • “De fire vinde” opstillet
opstillet 15. februar 1960 ved
ved Københavns lufthavn
Bakkegårdsskolens 25 års ju- • “Pige med fugl” FN
bilæum.
bygningen i New York
Løven er udført i stentøjsmoAlterudsmykningen til
•
saik af store skår af glaseret
Haraldskirken i Høje
stentøj.
Gladsaxe.
Kroppen er i en lys naturfarve. Manke, halespids, øjne og
Han arbejdede med utraditinæse, mund og kløer i en fin
onelle materialer som f.eks.
blå farve.
flinteskærver, mursten, søm
Af Henrik Starckes andre
og stentøj.
kunstværker (som er talrige),
EE
kan nævnes:

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

Mellem 9 -12
rundstykker med kaffe

Kr. 15,Tlf.: 39 68 01 78

Johannes Møllehave i Vangede
Ældre hjælper Ældre har stadig
behov for flere besøgsvenner og
i den anledning har vi haft held
til at engagere Johannes Møllehave, som på sin sædvanlige
muntre facon vil fortælle om
“den tredje alder”. Denne mulighed for at se og høre Møllehave finder sted i Vangede Kirke,
torsdag d. 28. oktober 1999, kl.
14 (entre 20 kr.).
Billetterne købes ved indgangen og kan desværre ikke forudbestilles. Vi håber meget på, at

mange vil møde op og sammen
med os glæde sig over hans fantastiske veltalenhed og samtidig
blive inspireret til at være med i
Ældre hjælper Ældre’s besøgstjeneste.
Nærmere oplysninger om arbejdets omfang m.m. kan fås
ved henvendelse til:
Charlotteklubben,
tlf. 39 68 03 41 eller til
Elly og Bjørn Kaulbach tlf. 39 68 27 13

R ocky dame- og herre cykler 26" 18 gear
90% s amlet
P ris kun 995,e
r ed
e
t
t
so
F r a nges æv er
s e e f ar
g
manf r it v alg49,95
200 - 29,95
x
0
14 x 100
70

T ilbudene gælder
til og med 4/9 - 99

Vangede B ygade 61 · 2820 Gentofte · T lf. 39 68 05 38 · F ax 39 65 00 97

Åbent hverdage 9-19, lørdage 8-16
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Skjold Burne
vinsmagning
var en stor succes
Fredag den 11. juni afholdt
Skjold Burne Vangede en vinsmagning af franske vine hos
Café Rhina, der havde sørget
for, at der lidt godt at spise under
smagningen.
Der var samlet 26 mennesker
fra både nær og fjern, som udgjorde en hyggelig gruppe. Bo
fra Skjold Burne fortalte lidt om
de forskellige vine.
Man startede med et glas Ruinart Champagne, noget der faldt
i god jord, mens man satte sig til
bordene for at starte selve vinsmagningen.
Første vin var en Ch. de Pocé
Chardonny 97. En frugtig sommervin, de fleste kunne lide. Nr.
to var en Chablis 1. Cru. En mere kraftig vin, der er beregnet til
alt godt fra havet. Flere mente,
at den ville have godt af lagring
1-3 år. Nr. tre var en Tavel rosé,
også en populær sommervin,
der hører til de bedste indenfor
rosé.
Den fjerde, Ch. Salvanhiac 90,
vakte begejstring, måske på
grund af prisen 30 kr. Nr. fem
var Skjold Burnemandens favorit til prisen (50,00). En Vacqueras 97, blød og kraftfuld. En vin
til hvidløg og krydrede retter.
Mange var begejstrede, enkelte
fandt den dog for kraftig.
Efter en rygepause udendørs
fortsatte man smagningen med
en Ladoix 96 fra Bourgogne. En
enten eller vin, hvor deltagerne
havde delte meninger om kvaliteten. Derefter smagte man i
rækkefølge: Ch. Ruat Petit Poujeaux Moulis, Cru Bourgeois
93, Ch. Camensac, 5. Cru Classé 92, Ch. Branaire-Ducru,
5.Cru Classé 83 (en af de helt
store) og sluttede af Ch. Ladonne 95 Sauterne - altså den dyre
ende. Måske skulle man begynde omvendt, mens smagsløgene
endnu var på toppen?
Der er altid stor uenighed om
dyre vines værd i forhold til
smag. Men det var rigtig gode
vine man blev præsenteret for
ved denne vinsmagning. Priserne var stærkt nedsatte i aftenens
anledning.
Skjold Burne har planer om en
ny vinsmagning senere - og vi
venter i spænding!
Vinelskeren.

Vangede Bygade 77
2820 Gentofte · Tlf.: 39 65 34 00

Nymose
Dyreklinik

Ejnar Schüsler
Dyrlæge
Fawzy Morcous

Snedker- og
tømrerfi rma
M esterl odden 6

39 65 25 11
Fodersalg.

Døgn og w eekend vagt tlf. 39 76 00 77

Reparati on og
v edl i gehol del se
Speci al i tet:
I nv entar
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Baunehøj i Vangede
Nyt udsigtspunkt
Vangede har fået et nyt udsigtspunkt! Eller om ikke ligefrem
nyt, så er det kommet frem i lyset. Nogle har lagt mærke til det
både før og nu. Andre har ikke,
men skal her gøres opmærksom
på, at den gamle bronzealdergravhøj Baunehøj mellem Vangedevej – dér hvor Bygaden løber ud i Vangedevej mellem kirken og mosen – og Bakkevænget er frilagt.
Før Gentofte Kommune for et
par år siden byggede daginstitutionen Cassiopeia på Bakkevænget, lå der her et areal på
godt 4.000 m2, som gennem
årene er blevet benyttet dels
som legeareal og dels som skolehaver for Bakkegårdsskolen.
Men stedet har altså også rummet den uåbnede gravhøj fra
bronzealdertiden. Selve Baunehøj er fredet, og arealet hvor
kommunen gerne ville bygge
den nye institution, lå i den fredede zone. I det oprindelige forslag til den lokalplan, der skulle
muliggøre bygning af den hårdt
tiltrængte børneinstitution, var
gravhøjen med i det byggefelt,
hvor Cassiopeia skulle bygges.
Det var endda meningen, at
gravhøjen skulle være en del af
legepladsen.
Den endelige lokalplan tog
mere hensyn til Baunehøj, idet
der blev længere afstand mellem selve bygningen og højen.
Skov- og Naturstyrelsen gav tilladelse til byggeriet under den
forudsætning, at der blev udformet en plejeplan for højen,

Udsigt fra Baunehøj

hvorefter den skulle kunne ses
såvel fra Bakkevænget som fra
Vangedevej.
Det er Gentofte Kommunes
Park- og Vejafdeling, der har
udformet plejeplanen, som blev
iværksat i foråret 1999. Der er
ryddet en del større træer og buskads omkring selve gravhøjen,
hvilket har fået Baunehøj til at
fremstå tydeligt i terrænet. Den

skal dog flankeres af enkelte
gamle tjørn. Græsset vil blive
slået én til to gange om året, så
der gives mulighed for fremspiring af en varieret flora.
Landskabsarkitekt Lene Hoffmann fra kommunens parkafdeling, der står for plejeplanen, siger dog, at der vil gå nogle år,
før den ønskede vegetation
dækker jorden, fordi området i
mange år har ligget hen som et
meget tilvokset haveareal.
Skov- og Naturstyrelsen giver
nemlig ikke tilladelse til en større jordbehandling på og omkring selve højen, tilføjer Lene
Hoffmann.
Baunehøj er nok et besøg
værd. Man kommer til den enten fra Bakkevænget eller af
græsarealet langs Cassiopeia.
Enhver, der interesserer sig for
Vangede og byens historie, må
en tur på Baunehøj. Når man en
sommerdag ved solnedgang

Vi har fået indlæg fra 2 af vores
skribenter om Baunehøjene. Jeg
har valgt at bringe begge, da de
supplerer hinanden, sådan at vore læsere får en god indsigt i
Baunehøjen og begrundelsen for
at vi nu kan se den. Det er dejligt
at modtage sådan et par oplysende artikler

Allan Andersen

står på den frilagte bronzealderhøj Baunehøj, kunne man godt
ønske sig en enkelt bænk at sidde på for at nyde synet og stilheden. Der er en fin udsigt over til
Vangede kirke og over Nymosen med den store skulptur i forgrunden. Ville en bænk mon få
lov til at blive stående uskadt og
utilmalet?
I øvrigt er Cassiopeia bygget
oven på nogle kogestengrupper
og der er lavet en markering i
gulvet i det store fællesareal,
hvor disse grupper har været.
Alt i alt kan det konstateres, at
byggeriet af Cassiopeia og den
aftale, som Gentofte Kommune
i den forbindelse har indgået
med Skov- og Naturstyrelsen
om frilæggelse af Baunehøj, lyder ganske rimelig og pragmatisk.
Finn Bech
Mosegårdsvej 129

Beliggenhed: over for Vangede Kirke, Vangedevej
Den har tidligere været bevokset med krat og træer,
men er nu frilagt. Fra toppen
af højen har man en skøn udsigt til Nymosen med Helge
Holmskovs skulptur samt
Vangede Kirke.
En bænk ville være passende at anbringe på højen. Nationalmuseet oplyser følgende om højen:
Formentlig er højen fra
bronzealderen, d.v.s. opført
ca 1200-1300 f. kr. I slutningen af forrige århundrede, da
Nationalmuseets medarbejdere systematisk gennemrejste landet for at registrere

fortidsminder, blev Baunehøj kort beskrevet. Det skete
i 1899. Der står simpelthen:
“Rund Høi, c. 16 Meter i
Tværmaal, 2,40 M høi”.
Siden er højen blevet besøgt og kort beskrevet i
1931, hvor der står, at højen
er meget forgravet og uregelmæssig, og i 1938, hvor der
er skrevet, at højen måler 16
x 2,4 m, at siderne er noget
afgravede og at der er en
gammel lavning i topfladens
NØ side.
Dette er alt, hvad der er registreret i vore arkiver om
Baunehøj. Som så mange
oldtidsminder har denne høj
således fået lov at bevare sine hemmeligheder. (Flemming Kaul – museumsinspektør)
EE
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DERES Valdemar
LOKALE Valdemar Hansen som
fejre 102 års fødRENSERI kunne
selsdag den 13. august.

K VAL IT E T E N
I
H ØJ S Æ DE T
Alle former for gulvbehandling udføres for
boligs els kaber, ejendomme
og private

Alt i fineste
rens & pres

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

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

Kig ind
Altid et godt tilbud

COMET RENS

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

Vangedevej 137
2830 Gentofte
tlf. 3967 0847
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fortalte for nogle år siden
om sit liv til Dagcentrets
interne blad “TV-Avisen”.
Valdemar er vokset op på Amager i Kastrup og Store Magleby.
Allerede 13 år gammel var Valdemar en dygtig kusk. Han var
ansat hos en bager og kørte bl.a.
bagervognen. Bagerkonen var
doven, husker Valdemar – han
skulle også gøre rent i privaten.
Lønnen for det hele var 10 kroner om måneden.
Når bageren selv kørte hestevognen, hændte det, at han havde været en tur på kroen, og fået
lidt for meget indenfor vesten –
så kneb det med at holde sig vågen, men det gjorde nu ikke så
meget, for hesten fandt selv
hjem til bageriet, med den sovende bager på bukken.
Valdemar var en stærk fyr, der
kunne lægge de fleste ned.
Da han var 16 år gammel, tjente han på en gård i Store Magleby. Han tjente også en karl og en
pige – de to skulle ud sammen,
men pigen har nok anet uråd,
for hun ville have Valdemar
med. Det passede ikke karlen,
men han blev belært, for det varede ikke længe, før Valdemar
havde sørger for, at han lå og
rullede rundt i hestemøget.
Senere blev Valdemar ølkusk
for Tuborg. En dag var han udsat for, at larmen fra nogle væltende ølkasser forskrækkede
hestene, så de løb løbsk på Løjtegårdsvej. Valdemar sad ikke

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

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

med tømmerne selv, men da situationen udviklede sig faretruende, huggede han dem ud af
hånden på kusken, og fik tvunget hestene ind på en pløjemark,
– da reddede han formentlig både sit eget og makkerens liv!
Senere fik ølvognene motor,
og det betød ikke, at man undgik farlige situationer.
Bilerne blev langtfra altid vedligeholdt forsvarligt. Valdemar
fortæller, at han i et helt år kørte
i en bil uden bremser. En gang,
da Knippelsbro var oppe, var
det nær gået galt, men til alt
held blev broen netop lagt ned,
da Valdemar kom kørende,
uden mulighed for at bremse.
Valdemar er en ærlig mand,
som aldrig har snydt nogen.
Derfor kan han stadig blive oprørt ved tanken om dengang,
han blev snydt af bestyreren af
et af øldepoterne.
Der var lavet en aftale med
fagforeningen om, at de ansatte
udover lønnen, skulle have 3 øl
og kaffe med brød hver dag. Det
vidste Valdemar og hans kolleger bare ikke, og depotbestyreren sørgede for at holde dem i
uvidenhed, ved selv at ordne
fagforeningsbetalingen for alle
ansatte. I 11 år var Valdemar ansat der, så det er faktisk mange

KONTAKTEN
aut. EL-installatør

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

Hvad skal
du lave i
efteråret

I disse dage vælter det ind ad
brevsprækken med masser af
gode tilbud. Man kan gå til
ditten, man kan gå til datten.
Det er en god dansk skik at
blive klogere samtidig med at
man hygger sig, og derfor går
de fleste danskere til noget.
Det med at blive klogere
samtidig med at man hygger
sig, det er også overskriften
for det udbud, der er af tirsdags- og onsdagsmøder i
Vangede Kirkes mødelokaler
i efteråret.
Den ene gang skal vi på en
lysbilledrejse til Tyrkiet – det
land, der på trods af jordskælvet er et af de smukkeste
rejseområder i verden. En eftermiddag gæster Johannes
Møllehave byen og taler i
Vangede Kirke – Ældre til
ældre står bag arrangementet. En aften kommer ham,
der har fundet på de fleste af
de skøre og festlige trick i
Olsen-banden og Matador,
Henning Bahs fra Nordisk
Film. En eftermiddag er det
om H.C. Lumbye med prøver på hans festlige musik,
en aften er det om maleren
Larsen Stevns. Ingemann,
hvis sange og salmer vi alle
sammen kan adskillige af
udenad, vil også blive præsenteret for os. Endelig er der
jo koncerterne, hvor besøget
af bl.a. operasangeren Gitta
Maria Sjøberg nok bliver et
af højdepunkterne.
Eftermiddagsmøderne er
tirsdag kl. 14 og aftenmøderne onsdag kl. 19.30 – men
den præcise oversigt kommer i kirkebladet – der jo er
et af de mange tilbud, der
dumper ind ad brevsprækken.
Hvis du altså er til at blive
klogere, samtidig med at
man hygger sig, så på gensyn
til et af eller alle arrangementerne i kirkens mødelokaler i
den kommende tid.
Jakob Rönnow
sognepræst
Vangede Kirke

Fra vuggestue til Fysioterapi

For 2 år siden blev der i lokalaviserne skrevet en del om huset på Fuglegårdsvej 45. Det
drejede sig om den da nedlagte
vuggestue, som nu skulle fungere som privatskole. Dette
blev ikke til noget.
Men hvad blev der nu egentlig af huset?
I juli 1996 købte indehaver af
Gentofte Fysioterapi og Trænings Center i Gentoftegade,
fysioterapeut Eydbjørn Løvendahl-Rasmussen, huset. Han
fortæller: Vi manglede plads
ovre i Gentoftegade, og da en
stor del af vore patienter bor i
Vangede, ønskede jeg at udvide
med en klinik i Vangede.
Dette blev imødekommet af
København’s Amt og Gentofte
Kommune.
Huset blev totalt renoveret fra
kælder til kvist. Arbejdet stod
på i næsten 1 år, og i maj 1997
åbnede klinikken i huset på
Fuglegårdsvej 45.
Klinikken er nu blevet indarbejdet, og i dag er der 4 fysioterapeuter beskæftiget på Fuglegårdsvej.

Klinik for
Fysioterapi &
TræningsCenter
Alle former for fysioterapi
idrætsskader, rygskole,
rygtræning
Knæoptrænings-,
bækkenbunds-,
nakkeskulder- og sclerosehold
Åbnings tid kl. 7-20
E. Lövendahl-Rasmussen
Gentoftegade 52
Fuglegårdsvej 45
T lf. 39 68 21 24 kl. 8-16

Klinikken yder alle former
for både klassisk og moderne
fysioterapi. En stor del af vore
patienter har smerter i nakkeskuldre, ryg, slidgigt i hofter og
knæ, idrætsskader m.m. Vi har
en gymnastiksal, som vi anvender til børnebehandling og
holdtræning, bl.a. Sclerosehold.
Der er et tæt samarbejde med
Gentoftegadeklinikken, hvor
vi har et Trænings Center og
kører mange andre former for
holdtræning.
Som noget nyt har vi startet
Lymfedrænagebehandling,
som er en efterbehandling især
for cancerpatienter. Denne behandling varetages af en specialuddannet fysioterapeut fra
Rigshospitalet.
Har man en lægehenvisning,
ydes der tilskud fra Sygesikringen og “Danmark”
For begge klinikker gælder
det, at tidsbestillingen foregår i
Gentoftegade, slutter Eydbjørn
Løvendahl-Rasmussen.

Husker du, at vedligeholde dig selv?

øl og vældig meget kaffe med
brød, han har tilgode.
Valdemars kone, Valborg, som
døde for nogle år siden, kom også fra Amager. Hun tjente i
mange år på en gård, der lå,
hvor flyvepladsen nu har landingsbaner. Det var en god familie hun var hos, og hun bevarede kontakten til dem resten af
livet. Da konen på sine gamle
dage manglede nogen til at passe sig, tilbød Valdemar og Valborg, at hun kunne bos hos dem,
– og det gjorde hun til sin død.
Valdemar og Valborg fik lejlighed i Kastruplundsgade da de
blev gift, men efter nogle år fik
de trang til luftforandring. – De
ville gerne have hus på landet,
og det blev på Rørskærsvej her i
Vangede. Valdemar var dengang 30 år, og han har haft huset
siden. Først som sommerhus,
og derefter flyttede ægteparret
permanent ind med deres 2 døtre.
Valdemar bor stadig i huset,
og alt er fint og sirligt holdt.
Valdemar kan ikke længere selv
passe hus og have – mest fordi
han er bange for at falde, – men
den ældste datter og svigersøn
klarer nu tingene for Valdemar.
Svigersønnen er fiks på fingrene, han kan ordne næsten alt, og
det er tydeligt at høre, at Valdemar er tilfreds med datterens
valg af ægtemand. Faktisk lyder
det som om, hun har fundet en
mand, der ligner hendes far!
Valdemar begyndte først her
på Tværbommen efter Valborgs
død, men i mange år forinden
kom han flere gange om ugen i
Charlotteklubben i Vangede
Bygade.
Birgitte Halved

GIK
Gentofte Idræts Klub
Gentofte Stadion

Familie idræt
“At-let-lege”
motion · motorik
tirsdag kl 18.00
m/k-motion
torsdag kl 19.00
start 7. oktober
Gentofte Idræts KIub
– evt. yderligere oplysninger
Leif Helsted, 39 67 01 22
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Dans i Vangede
Nu starter dansesæsonen hos
Jette & Torben Wieth “Ekadans” i vangede.
Selv om danseskolen har holdt
ferielukket siden midt i juni, har
Jette og Torben Wieth ikke kunne holde ferie i hele perioden.
“Danselærer Organisationernes
Forening” sørger for, gennem
ugelange kurser, at holde danselærerne up to date med alt det
nye stof inden for alle områder
af danseskolernes virke, så sidste uge af juli måned stod den på
dans fra kl. 9 morgen til sen aften. Det skal nu komme tidligere og nye elever til gavn i den
kommende sæson, der starter
mandag d. 6. september.
EKA-DANS ligger på Vangede Bygade 136 lige over for
Vangede Kirke. Privatsalen
med et dejligt 100 m2 parketgulv kan ikke ses fra Vangede
Bygade, idet den er bygget bag
villaen.
Kontakt os gerne og få en snak
om hvad vi kan tilbyde af undervisning på danseskolen og

Glimt fra det festlige afdansningsbal i Virumhallen.
Danseskolens pigegarde med nogle af de mindste dansere.

finde ud af hvilket hold, der
kunne passe dig/Jer, uanset om
det drejer sig om disco-jazz/
hip-hop, aerobic, jitterbug, børnedans eller dans for ungdom
og voksne.
Jette & Torben Wieth, underviser børnene i dans fra en alder
af ca. 3 år, og de ældste voksne
dansere er op mod de 70 år, så

Gentofte Idræts Klub
GIK kan i år især fremhæve
det nye familieidrætshold som
starter den 14. sept. Foreløbig
er der 20 børn tilmeldt med
forældre. Så det er på tide, hvis
man vil have en plads på holdet.
Betegnelsen på holdet er
“At-let-lege”, som består af
alsidige idrætslege. Børnene
får trænet motorikken og mor
eller far får lidt motion, dette
vil foregå tirsdage kl. 18.
Iøvrigt fortsætter det nyoprettede m/k-motionshold fra
sidste vinter, hvor der endnu er
nogle pladser – torsdage kl.
19, med start den 7. oktober.
Disse to hold holder til på Nymosehave i Vangede.
GIK’s herrehold på Dyssegårdsskolen starter tirsdag den
5. oktober kl. 19, her er der også ledige pladser – motion til
musik, bl.a. med strækøvelser.
Ledelsen af disse to motionshold tirsdag og torsdag varetages af idrætsofficeren på Jæ-

gersborg Kaserne, Stig Gullberg.

der er et stort spænd i de mange
glade danseelever.
Alle interesserede kan få tilsendt vor danseavis, der indeholder programmet for sæsonen
1999-2000.
Kontakt EKA-DANS på
telefon 39 65 31 07.

30

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

udarbejder vi gratis et salgsbudget for Dem.
V i har 22 års erf aring s om s t at s aut oris erede
ejendoms mæglere og valuarer,

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

GIK’ere supermestre!
GIK-ungdommens resultater
fra DGI’s Amtsmesterskaber
I 3 stævner på ØsterbroSundby- og Hvidovre Stadion
opnåede to 9-årige piger at
placere sig på en 1. og en 3.
plads i en samlet supertrekamp.
Supermester blev Amanda P.
Nielsen med 2.295 point.
Nr. 3 blev en anden GIK-pige, Michaela Lundh med
1.638 point.
I aldersklassen for 10-11
årige piger blev Christina Vestergaard supermester med
2.513 point.
Med venlig hilsen
f. GIK
Leif Helsted

er vores placering i Vangede Bycentrum den bedst
tænkelige, og vi når med vores annoncering, kombineret
med Internetpræsentation, 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.
R inger D e t il os nu,

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

kan vi give Dem tilbud på en fordelagtig financieringsmodel på købesummen - uden ventetider på kreditvurdering og godkendelse af låneansøgning.
S å går D e i s algs t ank er,

Ring eller 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

Vi har p.t. rigtig mange henvendelser fra køber-emner,
som ønsker at bo omkring VANGEDE!
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Vangede apoteks uds alg
Vangede B ygade 77
tlf. 39 65 46 00

Nye r ecept hentetider pr. 1. juli
Mandag-F redag Recepter afleveret før kl. 1130
kan afhentes samme dag kl. 1630
Recepter afleveret før kl. 1600
kan afhentes næste dag kl. 1200
30
L ørdag Recepter afleveret før kl. 11

kan afhentes Mandag dag kl. 1200

S amtidig ændres vores åbnings tid til kl. 930
Vi har desuden et stort varesortiment,
der ikke kræver recept
- Vi har meget, men ikke hvad som helst!
Åbnings tider ne er man-fre 930-1730, lør 930-1300
Gentofte apotek, Gentoftegade 35, 2820 Gentofte
Tlf. 39 68 03 11
www.gentofte-apotek.dk
- Genvejen til et godt liv -

Apoteket
informerer omi smykket,
Piercing
kan der let ske indre

Flere og flere får lyst til at lade
sig pierce. Den tid er forbi, hvor
forlovelsesringe altid sidder på
fingeren.
Har du besluttet dig for at blive piercet, så brug din sunde
fonuft, når du vælger hvem der
skal pierce dig. Læg derfor
mærke til om der er rent hos pierceren. Nålen der skal bruges,
skal være steril, og pierceren
skal bruge engangshandsker.
Det er også vigtigt, at de øvrige
instrumenter er steriliserede –
det vil sige varmebehandlet i så
lang tid, at de er helt rene og
bakteriefri.
Det er dumt at udsætte sig selv
for smittefare, infektioner eller
grimme ar.
Det kan tage uger eller måneder, før såret er helet. Enkelte
piercingsår heler aldrig totalt.Du bør beskytte din piercing med plastre og bandager
ved sport og hårdt fysisk arbejde. Pas på, at plastret ikke hænger i smykket. Hvis det river fat

Ny specialforretning i Vangede

Mediterraneo

Mediterraneo

Ny specialforretning med
italienske specialiteter

Efter nogle år i det smukke Italien har studerende Mette
Munk Andresen åbnet en lille
forretning med madvarer af
egen import samt keramik,
vin, olivenolie m.m. Desuden
smukke indrammede billeder
taget af fotografen Peter Smith
under rejse gennem støvlelandet.
Det hele startede som import
af varer fra Syditalien til eget

brug. Efterspørgselen blandt
venner, familie og medstuderende voksede efterhånden og
den 26. juni ‘99 åbnede så
“Mediterraneo” i nyrenoverede lokaler på Vangedevej 137.
Kig ind og bliv inspireret!
Åbningstider:
Torsdag og fredag 12-17.30
Lørdag 10-14

olivenolie i bedste kvalitet
pasta · oliven
soltørrede tomater
olivenpaté · trøffelolie
keramik · espresso
Galleri m.m.
Vangedevej 137 · 39 69 49 89
torsdag & fredag 12-1730
lørdag
10-14

skader.
En piercing skal passes og plejes omhyggeligt mindst to gange om dagen, indtil den er helet,
ellers risikerer du, at der går betændelse i såret. Især er piercinger i mundhulen udsat. Lad være med at pille eller klø i din piercing. Den kræver fred og ro
for at kunne hele.
Brug aldrig brintoverilte,
sprit, alkohol, sæber med desinfektionsmiddel eller andre antiseptiske midler som for eksempel tea tree oil – uanset hvor på
kroppen din piercing sidder.
Disse midler kan give allergi og
du risikerer at forsinke sårhelingen.
Spørg på apoteket hvordan du
bedst plejer din piercing. Og
søg læge, hvis der går betændelse i den.
Med venlig hilsen
Helle Thomasen
Apoteksudsalg
Vangede Bygade 77

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

39 56 04 11
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• Send fax til hele verden herfra
• Laminering af dokumenter
medl. kort m.v.
• Få skræddersyet din egen PC
• Få dørskiltet lavet her
• Vi kopierer nøgler
• Vi reparerer også sko, cykler og
sælger også cykel- &
skoplejemidler
• Slibning af knive og sakse

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

Kassetyveri hos
A.A.C.N.S-Service Aps
Da Finn den 9/8-99 ca. kl. 17
ikke var i sin sko- og nøgleafdeling kom en mand ca. 185 cm
høj ind, rakte over disken og tog
for 1650 kr. i byttepenge. Heldigvis er der videoovervågning
i begge butikker og på videoen
ses manden tydeligt, så politiet
har fået et godt signalement af
manden.

Anja og Willy Arpe
KLINISK TANDTEKNIKER

Vangede
Bibliotek

...indbyder i efteråret til 2
meget forskellige arrangementer for børn:
Lørdag d. 11.9.99, kl. 15.00
Løvegårdens Børneteater
kommer og spiller traditionelt børneteater med forestillingen “En god kop te”: Torvekonen er blevet forkølet og
forsøger at blive rask igen
ved hjælp af naturens egen
“medicin”: frugt, grønt og
saft... men så går noget galt.
Forestillingen er for de 3 - 6
årige.
Lørdag d. 20.11.99, kl.
15.00 prøver vi noget nyt
Jesper la Cour Andersen fra
“Spinatfuglene”
kommer
med én af sine fortællinger
fra “Historier i Nord”. Historien er om dragedræberen
Beowulf, der bl.a. frelste den
danske konge Roar fra uhyret Grendal. Jespers fortælling er ret dramatisk, – han
fortæller, mimer og dramatiserer, så man får en levende
fornemmelse af “kæmpeliv i
Nord”. Derfor er aldersgruppen fra 4 år og opefter.

Ordrupvej 86
2820 Chalottenlund
38 90 64 50

Mange hilsener
Jørgen Ram Pedersen
Børnebibliotekar

Behandling på
plejehjem, hospital
og klinik

Grædende kom du til verden
medens de, der stod omkring
dig smilede. Stræb efter at leve således at du kan forlade
verden med et smil, medens alle omkring dig græder.
Indiske præsters hilsen
til nyfødte børn

Konsultation efter aftale
Tilskudsordning med Kommunen

Digte fra en Vangedebo
Kirsten Ankerstjerne, som har
beriget os med årstidens digt,
her i Vangede Avis, har udgivet
en samling af sine digte på eget
forlag med titlen “At digte er at
leve – Livet er et digt”.
Digtsamlingen kan købes hos:
Floristen og Donum for 85,-.
Jeg kan kun anbefale samlingen, læs et digt om dagen og lad
det fylde dine tanker for en
stund, måske får det dig til at
ændre noget i dit liv, måske sætter det dig bare i godt humør,
prøv, for som Kirsten Ankerstjerne har indledt hæftet med
Søren Kirkegaards ord;
At vove er at miste fodfæstet for
en stund
Ikke at vove er at miste sig selv.

klubbens program. Det er et
spændende program med bl.a.
mange film;
• 6 dage, 7 nætter
• Tid til kærlighed
• Kolya
• Marius og Jeanette
• Syv år i Tibet
• The prince of Egypt
• Landmandsliv
• Dans under høstmåne
• Lysets hjerte
• The Wedding Singer
• Anastasia.
Med et sådan filmprogram må
det trække fulde huse. Ring til
klubben for at høre nærmere

Krop & Sjæl

Undskyld hr.
skulle det vær'
en sensommerbuket
med frugter og bær

September
· Aromaterapi
massage kr. 295,-

Månedens tilbud!
Oktober
November
· Manicure kr. 145,· Pedicure kr. 145,-

· Luxus ansigtsbehandling kr. 325,-

VANGEDE BYGADE 41, 2820 GENTOFTE,

21 91 40 61

Minder om forårets mildhed
lagret i hjertets små rum.
Vemod nu maner til stilhed,
trækfugleskrig gør mig stum.
Indendørs hygge og varme
levende lys og en bog.
Efterårs sælsomme charme
lokker fra mørkningens krog.

dende muligheder for pensionisterne:
• Motionstilbud med
gymnastik om tirsdagen
• Bankospil
• Orienteringsmøder
• Julehygge
• Rejser
• Løvfaldstur
• Juletur
Så kære pensionister, kom op
af lænestolene og meld Jer til
nogle aktive timer i Charlotteklubben, med hyggeligt samvær med andre pensionister.
Allan Andersen

Charlotteklubben finder du i
Vangede Bygade 55, Tlf. 39 68 03 41

B ien og B loms ten

Marianne Meinert

Efterårshimlen
Skøn er du, efterårshimmel
septemberblå, kølig og klar.
Luften kan gøre mig svimmel,
holder mig næsten for nar.

Charlotteklubben
Der er mange andre spænJeg har kigget lidt i Charlotte-

Hudterapi ·Massage ·Kunstige negle

v/ Lægeexam & aut. Kosmetolog
& negletekniker

Vi har fået lov til at plukke fra
samlingen, og har valgt et af
årstidsdigtene:

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

Wiener
Salonen
klipl
krø

for
og h ham
end
e

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

13

Nymosen er den farlig?
Kommentar til en hund i Nymosen:
Birthe Rostrup fortæller til
Vangede Avis (forårsnummeret
1999) om en forfærdelig oplevelse, hun havde i januar måned, da hun vovede sig ud på
isen i Nymosen for at redde sin
hund. Birthe Rostrup måtte selv
reddes på land af en forbipasserende kvinde.
Det er jo en smuk handling –
og måske også ren refleks for en
hundeejer – at sætte sit liv på
spil for at redde sin hund, der er
faldet igennem isen, men man
skal nu være adræt og i god
form, hvis man i almindelighed
skal den slags. Man skal dog
være det i særdeleshed, når det
drejer sig om Nymosen, for det
er ganske sandt, når den uheldige/heldige Birthe Rostrup kalder den “bundløs”.
Som Vangedeborger med
jævnlige spadsereture i Nymosen og som formand for kommunens tekniske udvalg har jeg
stillet spørgsmålet til park- og
vej chef Jørn Jerow: Er Nymosen bundløs?

Nymosen er et gammelt tørvegravsområde, mosen danner
spagnum i bunden. Den er vel
ikke helt bundløs, men der er
meget langt til fast bund. For en
del år siden blev der i forbindelse med noget istandsættelsesarbejde planlagt at banke en 12 14 meter lang telefonpæl ned i
mosen, men det blev ikke nød-

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

Kontor & værksted

Mesterlodden 30

Bliv medlem af foreningen “Bussen”

A/S

Vi tilbyder
· Privat Minibuskørsel op til 8 pers.
eller 2 kørestole+6 pers.
· Udflugter
· Formidling af individuelle ferie-rejser
· Anden transport efter aftale
Pris i Storkøbenhavn 250 kr/timen

B L IK K E NS L AGE R F IR MA

Tlf.: 20 27 76 84 og 39 65 84 48

Parkchefen fortæller

vendigt at slå på pælen, for den
forsvandt af sig selv helt ned i
mosen. – og den er såvidt det vides ikke set siden!
Jørn Jerow fortæller videre, at
der i varierende dybder under
vandoverfladen er en “løs”
bund, der består af den omtalte
spagnum. Kommunens driftsfolk har fortalt Jerow, at de ved
at udvise stor forsigtighed kan
stå på den løse bund, men så-

fremt vandet hvirvles bare den
mindste smule op, “løsner”
bunden sig. I øvrigt kender man
til et lignende fænomen et sted
på vestsiden af Gentofte.
Der er ingen steder ved Nymosen en oplysning om dybden og
bundforholdene, men jeg har
bedt park- og vejchefen om at
overveje at supplere de opstillede ordensreglementer med disse oplysninger, så myndighederne i det mindste rent formelt
har gjort publikum opmærksom
på forholdene. Jeg har ligeledes
bedt om, at redningskranse m.v.
jævnligt bliver efterset og at det
bliver overvejet, om der er det
tilstrækkelige antal, hvis og når
ulykken er sket. Desværre forholder det sig som regel sådan,
at den slags materiel ikke får lov
til at være i fred. Kunne vi ikke
blive enige om, at i Nymosen
skal det være og forblive i orden
og brugbart i en nødsituation?
I Svend Aage Markvigs bog
“Vangede – fra bondeland til
bysamfund” (Strandbergs Forlag,1997) fortælles det, at før
udskiftningen i 1767 kunne
bønderne i Vangede grave tørv i
en række moser, hvoraf Gammelmosen var den største. Men
de havde endvidere Hulelyngmosen (nu Vintappersøen), Øllemosen, samt Lillemosen, som
dog kun holdt til 1792, hvor den
var helt opgravet.
Endelig havde de det store
moseareal ved Vangede kilde
samt Wilders mose, den, som vi
i dag kender som Nymosen.
Wilders mose var et moseområde på 111.000 kv.m. med
vandarealer fra tørvegravningerne. Denne mose blev ved udskiftningen fra Bernstorff Gods
tillagt Enggård, Stolpegård og
Mosegård med en tredjedel tørveskær til hver af gårdene.
Kommunen erhvervede Stolpegård i 1874 og Nordre Enggård i
1919 og dermed de medfølgende arealer i Wilders mose. I
1937 påbegyndte kommunen
anlæggelse af parkanlægget i
Nymosen, men det er en helt anden historie ...
Finn Bech
Mosegårdsvej 129

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
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Munke torvet

Parkeringspladser foran butikkerne

39 67 97 03lt
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Frikke's
Tagdækning Aps
Dalstrøget 135
2860 Søborg
Telefon
Telefax
Mobil

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

Frisk brød
hver dag
fra
eget bageri
Vangedevej 142
Tlf. 39 67 58 18

10 årj subi l æum
Gør indkøbet nemt pr øv en
af vor es måneds pakker
f.eks. 14 økonomi middage til 4 personer

4 stk. skinkeschnitzler
500 gr. hakket oksekød
1,2 kg ribbensteg
1 kg hj.røget hamburgerryg
1 stk. svinemørbrad
500 gr. hj.røget bacon
1 stk. friskslagtet kylling

K un 575,F lere forskellige månedspakker fra 499,- til 1195,-

P ar ty
Den rigtige hjemmerøgede partyskinke og
oksehøjreb leveret med flødestuvede kartofler,
mixed grøn salat, 2 slags hjemmelavet dressing,
hjemmebagt partybrød og smør.
Rigeligt til 30 personer

Kan vi stadig levere til

Grønt og Frugt

Den Danske Bank

Munkegrillen

Dennigs Konditori

Munkekiosken

Munkekiosken – Rytter stopper

Vangede Slagteren,
Kendt for sin gode mad

500 gr. Gullash
500 gr. skinkekød i tern
4 stk. svinekoteletter
1 kg kalvebov u/ben
600 gr. stegeflæsk i skiver
500 gr. hj.lavet skinkemedister
500 gr. hakket kalv og flæsk

Vangede Slagteren

kr. 1.860,-

Få en brochure, ring til os eller besøg os på internet
Kantinedriftservice - Ring for uforbindende konsulentbesøg

VANGE DE S L AGT E R E N
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

Jens Rytter, har valgt at sige farvel til kiosklivet. Det er med en
stor klump i maven han nu siger
farvel til livet bag ved disken.
Jens har haft 12 gode år og han
har altid været glad for at betjene kunderne, så det er med en
del vemod at han stopper, det
bliver dejligt at slippe for alle de
timer der har skullet bruges på
regnskab, lageroptællinger, oprydning efter diverse indbrud,
som også har påført familien
Rytter
nogle
økonomiske
skrammer, som virker fuldstændig urimelige. Jens vil komme
til at savne den daglige kontakt
med kunderne, men heldigvis
bor han i området så vi ser ham
nok stadig i kiosken, der skal jo
spilles lotto hver uge, for den lille spilleklub omkring kiosken
fortsætter deres iver, for at det
en dag fører til den store gevinst.
Vi håber at Jens Rytter finder
sig et fremtidsjob som vil give
ham noget mere tid til familien
og fritidssysler. For selvom det

kræver sin mand at drive selvstændig virksomhed i Danmark,
med et næsten uoverskueligt
papirarbejde fra den siddende
regering, har Jens Rytter prioriteret sine børns skolegang højt
og har med 2 perioder i skolebestyrelsen på Munkegårdsskolen
været med til at sikre eleverne
en god skolegang. Jeg ved han
har ydet skole, elever og forældre en stor indsats, for det kræver mange timers indsats at have indflydelse på vore børns
fremtid.
Jeg ved at der er mange kunder
der vil begræde Jens Rytters beslutning, men tag nu og bak op
om hans efterfølger, fortsæt
med at handle i kiosken, så I kan
være med til at bevise, at det er
en god kundekreds Jens Rytter
overlader til den nye ejer.
Til Jens – Tak for samarbejdet
– jeg glæder mig til vi finder
noget nyt at samarbejde om.
Allan Andersen

Kom med din høst!
Æbler fra haven, en pose hjemmebagte småkager eller måske
et blomkål fra Netto – det er alt
sammen gaver, som man kunne tage med til høstgudstjenesten i Vangede Kirke søndag
den 26. September kl. 10.30.
Alle gaverne lægges så foran
alteret, og så synger vi de
kendte og elskede høstsalmer
som ”Nu falmer skoven trindt
om land”. Spejderne optræder,
jeg prædiker og bagefter samles alle, der har lyst om en god

kirkefrokost i lokalerne ved siden af. ”Høsten” – alle gaverne
– bliver så fordelt ved lodtrækning under kaffen.
Vi har alle sammen noget at
sige tak for af høst i vor lade
på den ene eller anden måde.
Det gør vi blandt andet til
høstgudstjenesten den 26.
September.
På gensyn!
Jakob Rønnow
Sognepræst
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Bagerkonen fra
Vangede Bygade
Navnet Dennig er kendt af de
fleste fra Vangede og omegn. I
over 50 år har familien drevet
bageri i Vangede Bygade, og
navnet føres nu videre på Munketorvet, hvor Minnas søn har
bageri.
Omkring 2. verdenskrigs slutning overtog Minnas ægtefælle
forretningen efter sin far. Ægtefællen havde indtil da været
svend, og da faderen trak sig tilbage, var det naturligt, at sønnen tog over.
Det var et travlt sted med 6 ansatte, og ægteparret fik deres at
se til.
For Minna var det at bestille
noget en selvfølge. Hun stod for
salget og forretningen, og det
var også Minna, der gjorde rent
over det hele. Ægtefællen arbejdede i bageriet - han stod op
hver nat kl. 3, og begyndte at
bage. Til gengæld tillod han sig
den “luksus” at sove et par timer
midt på dagen.
Når Minna ser på bagervinduer i dag, må hun konstatere, at
meget er blevet anderledes bl.a. udvalget af brød. Da hun
og ægtefællen havde forretning,
var der f.eks. 5 slags morgenbrød: horn, rundstykker, gifler,
kryddere og thebirkes. I sønnens forretning er der nok det
tredobbelte, og dertil kommer
en tilsvarende mængde forskellige andre brød.
Til gengæld blev der dengang
bagt løbende dagen igennem kunderne var forvænt med at
kunne købe lunt wienerbrød til
eftermiddagskaffen, og om
morgenen cyklede et bagerbud
ud og leverede frisk morgenbrød på folks måtter - det lyder
ikke sandt, men denne service
var gratis.
Juleaften duftede der mod
sædvane ikke af franskbrød og
wienerbrød i bageriet. Om eftermiddagen kom kunderne
med deres ænder, gæs og flæskestege, som så blev stegt i bageriets ovne.
Minna husker med gru den jul,
hvor der var indbrud i bageriet,
og al julemaden blev stjålet.

Det var ikke rart, at skulle fortælle kunderne _ “men de tog
det nu forbavsende pænt”!
Mange “havde regning” i bageriet og betalte så, når det var
lønningsdag. Minna cyklede
rundt med regningerne, og husker at det ikke var alle, der var
lige flinke til at betale til tiden nogle måtte rykkes op til flere
gange.
Omkring 30 år havde Minna
og hendes mand bageriet, så
måtte de sælge, da manden blev
syg. Det var til kundernes store
sorg, for med dem forsvandt en
af de go’e gamle bagere, der
bagte brød, som smagte af noget, som var kendt af alle, og
som var en uundværlig del af
billedet i Bygaden. Og sådan er
det faktisk gået med de fleste
forretningsdrivende fra den tid.
Kun materialisten og damefrisøren er stadig tilbage. Ellers er
det ene nye forretninger og nye
mennesker.
Birgitte Halved
Dennigs Bageri i Vangede Bygade, var meget vigtigt for os
teenager i 60’erne. Lørdag aften/nat blev tit afsluttet med
morgenbrød købt ved bageriets
vindue, det var ligesom om at
aftenen ikke havde været fuldendt før vi havde fået smagt det
lækre varme friske brød. Havde
vi været i byen var der ingen der
skulle hjem før vi havde været
forbi bageren i Vangede, når vi
sad en flok unge mennesker derhjemme og hyggede os og klokken nærmere sig 1, blev der udvalgt nogle til at hente brød, og
så kunne hyggestunden fortsætte til den lyse morgen. Men vi
skulle helst være mindst 2, for
der skulle være en til at holde
udkig efter politiet, for bageren
kunne risikere at få en bøde. På
et tidspunkt havde han fået nogle advarsler af politiet, så der var
perioder, hvor han ikke turde
sælge til os, så måtte vi rundt for
at finde en anden bager, det lykkedes, som regel.
Allan Andersen

Efterårstendenser
Så er efteråret sat ind hos Sweetie
mode – og vi får nye varer næsten
dagligt.
Kom og se nyhederne fra bl.a.
Lidon, Fransa og Signature.
Et nyt mærke i forretningen er
Intown, som har et kæmpe udvalg
i bl.a. bukser – der bare sidder
godt. Størrelser fra small-xxlarge.
Den store mode her i efteråret
bliver cardigansæt i flot strik, men
i løbet af september kommer også
de nye jakkesæt i både lange og
alm. længder.
Hver uge hele efteråret fortsætter
vi med tilbud på lagervarer – kom
og gør et kup!
På gensyn hos
Bente og Bente!

Vangede Bygade 79 - 2820 Gentofte - Tlf. 39 65 31 38
Kupon til Vangede Avis nr. 20

Hvilke butikker,
mangler du i Vangede
Læs lederen, på forsiden og
udfyld herunder dine ønsker

Navn og adresse skrives på den anden side
sammen med Jeres indstilling til årets butik

Husk også at vedlægge egne
indlæg i "kontaktkassen"
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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)
2)
4)
5)
7)
8)
11)
15)
16)
17)
18)

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

15

Snogegårdsvej 49

2

D.U.I. Horsevej 6

Du kan kende
medlems butikker ne
på dette mærke
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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 65 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 78 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

Nu kører det rundt
Rundkørslen på Brogårdsvej er
næsten færdig, det har været
spændende at følge arbejdet, som
er gennemført med meget få gener
for trafikken, og allerede fra den
første dag, blev trafikken ledt
rundt om den kommende rundkørsel, så det fornemmes allerede
nu helt naturligt og mere sikkert at
passere gennem krydset, ihvertfald som bilist. Cyklisterne får
forhåbenligt også en mere trafiksikker vej, når rundkørslen er helt
færdig. Cykelstiens vejbelægning
trænger meget til en udbedring
helt op til Gentofte Station.

til Vangede Avis nr. 20

Navn

:

Adresse :
By

:

Årets butik:

Kvalitetsrens udføres
Eksklusiv kemisk rens & pres
Husk også at udfylde bagsiden
Kuponen afleveres i „kontaktkassen“
hos Café Rhina eller i Munkekiosken
senest den 30. september 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

