
Hvor blev avisen af?
5. år med fast udgivelses tids-
punkt, men så gik den heller
ikke længere, det har været
nødvendigt at ændre udgivel-
sesdatoerne for Vangede Avis.
Vi må finde de tidspunkter der
passer annoncørerne, for når
der ikke er annoncer nok, må
vi selv betale for den mang-
lende økonomi. Det kan vi ik-
ke blive ved med, så nu prøver
vi at sikre avisens udgivelse
ved at tilpasse udgivelserne til
de sæsonbetonede varer. Vi
forventer at have en ny udgi-
velsesplan klar til næste num-
mer af avisen og vil holde jer
orienteret ved plakater i butik-
kerne. Jeg håber I fortsat vil
glæde Jer til at læse vores lille
landsby tidende.

Nye medlemsbutikker
Det er lykkedes Vangede By-
centrum at få næsten alle bu-
tikker til at melde sig ind i for-
eningen, det er glædeligt, for
det er Vangede Bycentrum,
der er med til at sikre at Van-
gede er et godt sted at handle.

De nye medlemmer er såle-
des med til at sikre nogle fest-
lige dage i løbet af sommeren
og en hyggelig juleudsmyk-
ning.

Velkommen til de nye med-
lemmer og på borgernes veg-
ne tak fordi at I vil være med
til at gøre Vangede til et godt
sted at bo.

Kære medborger vær med til
at bevare vores dejlige bydel;
brug Vangede Bycenrums for-
retninger til dine indkøb, du
kan kende dem på Vangede
Bycentrums logo, som sidder i
vinduet hos medlemmerne.

Vangede på internettet
Vores hjemmeside er også din,
skriv på den, læs og debattér
på den, vi ses på:
www.vangede.dk

Vise Versdag i Vangede
Der arbejdes i øjeblikket med
en fest- og kulturdag den 17.
juni med spændende under-
holdning i gaden og på Mun-
ketorvet.

Jeg ønsker alle en god og

varm sommer, med en

masse indkøb i Vangede.

Allan Andersen

Forår 2000
22. Nummer · 6. årgang

VANGEDE BYCENTRUM

Læs denne gang om
Hennings tur gennem Vangede,

Badminton med bløde løg,
Pølsekonen i Vangede, Ørnegården,

Ældre hjælper ældre
og meget mere

Avisen SKAL ud!!!

Vangede Avis udgives af
AU-Kommunikation

i samarbejde med
Vangede Bycentrum.

Layout, sats og tryk:
AU-Kommunikation.

Journalister:
Camilla Møller Olsen,

Henning Bonde
Annoncekonsulent:
Peter Bech Andersen.

Redaktør:
Allan Andersen

(AU-Kommunikation)



2

Henning er på benene igen.
Efter en sygdomsfyldt tid
med en bypass-operation er
det dejligt at se Henning til-
bage med hans store lyst til
at opleve livets gang i Vange-
de. Velkommen tilbage Hen-
ning, jeg glæder mig over at
Vangedeborgerne igen kan
læse om din gang i Vangede.

red.

25 år som frisør
Den 1. juni kan Parisersalonens
indehaver Anne Lise Bronke
fejre 25 års jubilæum som frisør
– når jeg bruger betegnelsen fri-
sør og ikke damefrisør, skyldes
det, at forretningen betjener bå-
de mænd og kvinder. Der er som
bekendt ingen herrefrisører i
Vangede-City, så de fleste af os
klippes af kvindelige frisører.
Det går dog ganske udmærket.

Jubilaren Anne Lise Bronke
startede som assistent hos Val-
borg Mortensen og overtog sa-
lonen 1. Juni 1975. Hun er født
og opvokset i Vangede og lyk-
kelig over at arbejde her, hvor
alle er søde og venlige. Mange
af kunderne er kommet i salo-
nen alle de 25 år, hun har haft
salon. Så kunder og frisør ken-
der hinanden godt.

Da selve jubilæumsdagen er
helligdag, afholdes der reception
mandag den 29. maj kl. 14-17.

Vi ønsker hjertelig tillykke
med dagen og håber Parisersa-
lonen i mange år vil være aktiv i
Vangede.

Ny i Vangede
VVS Kjeld Hansen ApS er et
Østerbrofirma, der ikke havde
plads nok i de vanlige omgivel-

ser. Så da Kjeld Hansen en dag
kom gennem Vangede, så han at
den tidligere boghandel var til
salg og købte den. Derved løste
han sit arealproblem og blev et
Vangede-firma.

Firmaet er en moderne virk-
somhed, grundlagt i 1976, der
gennem årene har expanderet
langsomt, og som i dag frem-
står som et velkonsolideret fir-
ma, der bygger på håndværks-
mæssige traditioner. Det kende-
tegnes blandt andet ved at firma-
et er medlem af Dansk VVS-in-
stallatørforening og VVS-Bran-
chens Garantiordning.

Det er et mellemstort firma der
arbejder med anlægsarbejde og
serviceopgaver.

Som hovedopgave servicerer
man ca. 90 ejendomme og bo-
ligforeninger i Storkøbenhavn,
hvor man udfører alle former
for vedligeholdelse og nyinstal-
lationer, herunder fjernvarme
og murerarbejde. Desuden ud-
fører man, i samarbejde med
professionelle ingeniører og ar-
kitektfirmaer, i total eller under-
entreprice, nyanlæg og konver-
tering til fjernvarme.

Firmaet håber at kunne etable-
re sig i vores område og Vange-
de Avis byder velkommen.

Vinaften i Vangede
Skjold Burne og Café Rhina føl-
ger op på succesen og afholder
igen en vinaften i Vangede.

Denne gang vil det være med
vine fra Chile, Californien,
Australien og Sydafrika. Det er
nogle forholdsvis nye vinlande,
hvorfra der virkelig kommer
nogle spændende vine. Vinene

vil blive præsenteret sammen
med en let anretning fra Rhina.
Når vi har lidt i glasset og i ma-
ven, vil vinene løbende blive
kommenteret af Bo fra Skjold
Burne.

Vinaftenen vil blive holdt fre-
dag d. 5. Maj. Program og til-
melding vil senere fremgå af
opslag hos Café Rhina og
Skjold Burne.

Brugsen har
moderniseret til 2000
Det gør det rart, at handle ind i
byens største supermarked. I an-
ledning af moderniseringen ar-
rangeredes årtusindets Grand
Cru-udsalg af vin. Med et utal af
tilbud til tålelige priser. Og på
selve dagen var der stort opbud
af købere. Der var lang kø, da
udsalget startede (over 100 per-
soner) og købelysten var stor –
snart var flere sorter udsolgt.
Salget foregik efter “først til
mølle princippet” og mange
havde lister med og gik profes-
sionelt frem ved købet af de
mange lækre vine til nedsatte
priser, alligevel måtte den store
tegnebog frem hos mange af
indkøberne. Det er svært at stop-
pe, når man får et sådan vintil-
bud. Der blev omsat for om-
kring 200.000 kr. på en times
tid. Det er trods alt ikke hver-
dagskost ret mange steder. Men
vi har en dygtig vinmand i Brug-
sens bestyrer Bjørn Leisner, og
det giver åbenbart genlyd langt
ud over Vangede. I øvrigt tillyk-
ke med den nye forretning – den
er virkelig flot og funktionel.

Hennings tur gennem Vangede

Artikler og annoncer afle-
veres eller sendes til:
Vangede Avis
v/ AU-Kommunikation,
Snogegårdsvej 49,

Postboks 11,
2820 Gentofte,
Telefon 39 65 74 41.
Meget gerne pr. email;
avisen@vangede.dk
Optagne artikler og indlæg
dækker ikke nødvendigvis
redaktionens holdning.

Dyrlæge
FawzyMorcous

Døgn og w eekend vagt tlf. 39 76 00 77

Nymose
Dyreklinik

Fodersalg.

F VORÅRETS INE
Se øvrige tilbud på: www.skjold-burne.dk

Chianti Classico
Castellani, D.O.C.G

Château Pintouquet, Bergerac,
Rød- og hvidvin

Pavillon Clair Rivage,
1995 Saint-Emilion

1997 Côte du Py, Morgon,
Domaine Savoye

Vinen produceres på en sammen-
sætning af Sangiovese og Canaiolo,
der er røde druesorter – med en
lille tilsætning af de hvide drue-
sorter Trebbiano og Malvasia.
Vinen har en flot, rubinrød farve
– en meget liflig smag med af-
balanceret fylde og en frisk,
frugtfyldt bouquet.

Château Pintouquet ligger i
distriktet Bergerac – øst for
Bordeaux. Rødvinsarealerne er på
20 ha og er beplantet med 50%
Cabernet Sauvignon og 50%
Merlot.

.

Château Pintouquet, rød,
har en flot, rubinrød farve – tør
smag med stor blødhed.
Hvidvinen er produceret 100% på
Sauvignon-Blanc. Smagen er tør,
lækker med god fylde og
blomstrende liflighed

Vinen er produceret på
regionens klassiske druesorter:
60% Merlot, 35% Cabernet
Sauvignon og 5% Cabernet
Franc.
Pavillon Clair Rivage, Saint-
Emilion, har en flot dyb rød
farve – en blød fyldig smag og
en frugtrig bouquet.

Côte du Py ligger i Cru du
Beaujolais-regionen Morgon.
Domaine Pierre Savoye
dækker et areal på 14 ha.
De veldrænede marker er
beplantet 100% med Gamay.
Denne vin har en smuk, dyb
rød farve – smagen er kraftig,
rig med megen frugt –
bouqueten frugtfyldt.

ITALIEN

FRANKRIG

FRANKRIG

FRANKRIG

Normalpris
Tilbud
1 flaske

1 flaske

1 flaske

1 flaske

4450

4450

6975

9450

3975

3 flasker

3 flasker

2 flasker

Nu pr. flaske

Spar

33,50

Spar

14,50

Spar

15,00

10000

12500

12500

7950

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

www.skjold-burne.dk

Spar

8,50
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Badminton med bløde løg
En blæsende aften i januar trod-
ser min ledsager og jeg modvin-
den og kæmper os vej til Gen-
tofte Badmintonklub på cykel.
Mange ville nok undre sig, hvis
jeg nu røber, at vi kun har en ting
i tankerne: Stegt rødspætte med
kartofler og persillesovs. Der er
nemlig sket det, at der er åbnet
en restaurant i badmintonklub-
ben. Kokken Leif Ravn står bag
projektet og gryderne. Hvis man
ikke lige ved det eller er typen,
der spiller badminton i klubben,
kan det være svært at vide, at der
er åbnet en restaurant. Der er
nemlig ikke tegn på det nogen
steder, og det er kun fordi jeg til-
fældigvis har en mere eller min-
dre storslået karriere som bad-
mintonspiller i GBK bag mig, at
jeg har en fornemmelse af, at
man finder restauranten ved at
gå op ad vindeltrappen til ven-
stre. Dog vil de opmærksommes
blik finde vej til menukortene,
der er hængt op på væggen foran
trappen. Retter som: Rejecock-
tail, indbagte rejer og stjerne-
skud, udgør forretterne. Et a la
carte kort tilbyder retter som bøf
og wienerschnitzel, m.m. Til det
kan man vælge at bestille salat-
bar, og hvis man er vild med is,
er dette lige stedet. Der er nem-
lig en isbar, hvor man selv væl-
ger sin is, og der er mange- rig-
tig mange, forskellige slags
drys. Yderligere kan en børne-
fødselsdag arrangeres med alt
hvad der hører til af burgere, is
(med den vigtige detalje at bør-
nene selv blander deres is!), so-
davand, cacao og kringle. Der
kan være 15 børn mellem 4 og
12 år. Så Mc’Donalds; go home.

Stegt flæsk og
frikadeller
Foruden alt dette tilbydes der
hver aften en dagens ret til den
nette sum af 49 kr. Således fik vi
fornøjelsen af at nyde dejlige,
friske, stegte rødspætter med
kartofler og persillesovs. Her-
ligt store portioner. Og vi var så
mætte, at selv min ledsager, der
ikke plejer at afslå en isdessert,
takkede nej, idet han pegede på
sin mave. I stedet fik vi serveret
en Irish coffee, og det var en be-
hagelig varmende afslutning på
et dejligt måltid. Nu vil nogen
nok hævde, at det ikke er særligt
originalt, at vi begge valgte den
samme ret, men lysten, og idéen
om god gammeldags dansk mad
som dagens ret, fik os til at
glemme al fornuft omkring det
at skrive en madanmeldelse.

(Det har jeg også bemærket at
Jonna Dwinger fra Politiken en-
gang har gjort.) Desuden synes
jeg, at det gør stedet til noget an-
det end en almindelig restau-
rant. Der er en ny dagens ret
hver dag, og et hurtigt vue ned-
over kortet fortæller, at der er ta-
le om meget traditionelle danske
retter: Boller i karry, medister,
frikadeller, hakkebøf, ribbens-
steg, bankekød og alskens andre
lækkerier, som jeg for mit ved-
kommende ikke har den fjerne-
ste anelse om, hvordan man
frembringer, efter at have til-
bragt min barndom i en øko/hel-
sefamilie.

Ikke kun for de aktive
Man behøver altså hverken være
badmintonspiller på hygge- el-

ler elitestadiet for at nyde et
måltid hos Leif. Man har deri-
mod mulighed for at skippe den
traditionelle pizza, hvis man ik-
ke orker at stå for middagen i af-
ten, og i stedet tage ned og spise
god gammeldags mad, uden at
det skal være fint og ud-at-spi-
se-agtigt. Folk sidder jo immer-
væk i shorts og pandebånd, så
man kan hurtigt føle sig over-
dressed. Det er nok også her,
man finder en forklaring på, at
vi ikke drak en Chateau de et el-
ler andet, for til rødspætter og
persillesovs har man mere lyst
til øl og cola. (Desuden vil jeg
ikke blamere mig med min uvi-
denhed inden for vinens ver-
den.) Men muligheden for at få
vin til sin bøf er tilstede, og så-
dan skal det jo være.

Så opråb, kære Vangedeborge-
re. Bevares, der
serveres udmær-
kede pizzaer i Van-
gede, men prøv
Leif i GBK. Det er
noget andet, og
desuden ganske
hyggeligt.

Camilla

Møller Olsen

GBK Restaurant
Ved Stadion 4
Åbningstider:
mandag-torsdag
16.00-23.00

Se dagens ret på

www.gbk-badminton.dk

Leif og Eva har et stort hold der er klar i kulissen når der er behov for det.
Så nu er GBK ikke kun det bedste sted at spille badminton, men også en god mulighed for et
lækkert måltid mad.

Din lokale

Tømmerhandel
Buddinge

Trælasthandel A/S

Buddingevej 272-278
2860 Søborg

v/ Buddinge Hovedbanegård

39 56 04 11

Tor. Fre. og Lør.
9 - 02

Søn. - Ons.
9 - 01

Mellem 9 -12
rundstykker med kaffe

Åbningstider

Kr. 15,-

Tlf.: 39 68 01 78

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

Wiener
Salonen

for

ham og

hende

k lip

k røl

Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

NM

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80
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DERES
LOKALE
RENSERI

Alt i fineste
rens & pres

Bemærk
ekstra service

COMET RENS

Skind & pelsrens
samt opbevaring

Gardin – Dynevask

Kig ind
Altid et godt tilbud

Færdigrens & pres
fra dag til dag

Møbelbetræk &
tæpper

Vangedevej 137
2830 Gentofte
tlf. 3967 0847

DERES
LOKALE
RENSERI

K valiteten
i

højsædet

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

39 68 00 60
Mobil tlf. 30 33 06 79

Fax 39 68 00 60

Alle former for gulv-
behandling udføres for

boligselskaber, ejendomme
og private

Vi kommer og går til tiden
og samarbejder gerne

med andre håndværkere

Vi klarer også trapper på
forsvarlig vis og

rydder selvfølgelig op
efter os

Hillers Ryg- og Sportsklinik
Hedder en nyåbnet klinik i
kontorbygningen ved Gentofte
Stadion, der allerede har kun-
der fra sportsforeningerne i
Gentofte og Vangede.

Foruden sportsskader og pri-
vat behandling, har man også
specialiseret sig i rygestop og
vægttab, kost og vitaminvej-
ledning. Behandling af gigt og
ledsygdomme. Det hele fore-
går i samarbejde med en læge.
Man arbejder også med ørea-
kupunktur.

Indehaveren har en tre-årig
uddannelse som fysiurgisk
massør. På visitkortet står:
Muskelskader, Migræne og
Ledsmerter. Klinikken funge-
rer også således, at man kan
pakke det hele sammen og
komme ud til foreninger og

firmaer, der f.eks. har “muse-
skader” o.a.

Hiller var i to sæsoner til-
knyttet Jægersborg Boldklub,
hvor han tog sig af muskelple-
je og andet forebyggende,
hvilket resulterede i, at klub-
ben stillede op med de samme
spillere i hele sæsonen – noget
der vakte meget opmærksom-
hed også i de andre klubber.

Desuden har centret også
været tilknyttet Gentofte Is-
hockey, og besøges også af
idrætsudøvere fra GBK og
GVI. Man behandler også æl-
dre gangbesværede. Det er alt-
så et spændende projekt der
her går i gang og man kan kun
ønske held og lykke med fore-
tagendet!

Henning Bonde.

Matas vil have flere
mænd ind i butikken
Matas er langt mere end negle-
lak og læbestift. Det ved kun-
derne godt. Der er bare det pro-
blem, at langt de fleste af butik-
kens kunder er kvinder. Og
mange mænd lever derfor fort-
sat i troen på, at Matas- ”det er
mest makeup og den slags”.
Men nu søsætter kæden en stor
kampagne, der skal fortælle, at
Matas også er en butik for mæn-
dene.

Vi vil meget gerne have punk-
teret myten om, at Matas kun er
for kvinder og børn. Matas er i
høj grad også for mænd, og det
gælder indenfor alle vore områ-
der. Kampagnen er derfor, om
man så må sige ”tværfaglig” og
præsenterer således varer inden
for både kemi, sport og person-
lig pleje.

Multimedie Pc på højkant
Når mænd køber ind skal det
være rationelt og hurtigt. Hur-
tigt vil være nøgleordet i Matas i
Vangedes udstilling omkring
kampagnen. Der vil være ikke

mindre end to motorcykler at se
i butikken, en Honda Transalp
600V og en Yamaha Genesis
750.

-Hvad gør man fx ved rust på
fliser, ridser i ruden eller ømme
muskler. Hos Matas i Vangede
kan man både få løsningen på
problemet og konkret kvalifice-
ret vejledning fra et veluddan-
net personale.

I forbindelse med sin mande-
kampagne sætter Matas en Mul-
timedie PC til over 25.000 kr. på
højkant. Konkurrencen er selv-
følgelig primært for mænd, som
skal komme ned til Matas i Van-
gede for at hente deltager kupon
for at være med i lodtræknin-
gen.

Vind en multimedie PC

til over 25.000 kr.

Og nej vi handler ikke

med motorcykler

Få en gratis privat på internettetannonce www.vangede.dk
Få dit på internettetlæserbrev www.vangede.dk
Send et på internettetpostkort www.vangede.dk
Få en på Vangedes kalenderbegivenhed www.vangede.dk
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B L IK K E NS L AGE R FIR MA

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

Kontor & værksted
Mesterlodden 30

A/S

Ejnar Schüsler
Snedker- og
tømrerfirma

Mesterlodden 6

39 65 25 11
Reparation og

vedl igeholdelse
Special itet:

Inventar

Ejnar Schüsler

VANGEDEVEJ 2 · 2820 GENTOFTE

De ringer Vi bringer

RING & BESTIL ELLER FÅ MADEN
BRAGT FRISK & VARM

Åbningstider:
mandag til lørdag
søn & helligdage

fra 11 til 22
fra 12 til 22

udbringning fra 16.00-22.00 + kørsel kr. 15,-

39 65 02 12

LA SPEZIA

PIZZA & GRILL

DUI arrangerer

DUI fylder pladsen foran Brugsen med
underholdende boder. De sidste detaljer
om programmet er desværre ikke fastlagt
endnu, men mulighederne skal nok kunne
fremkalde lidt spænding

Musikalsk underholdning · Grill

Fiskebod · Tuborg fadølsbar · Lykkehjul

Nærmere program

Stadepladser kan købes
hos farvehandler Jørgen
Freilev, Snogegårdsvej 3.
fra mandag den 3 april.

Stadepladser på 9 m
koster 75 kr. og 6 m
koster 45 kr.

2

2Vi sætter plakater op i Vangede
når programmet er fastlagt
Vi håber mange vil støtte
denne Vangede-tradition
På forhånd tak, – siger Leif E
Nielsen, formand for DUI -
Leg og Virke i Vangede

Loppemarked

Starter torsdag d. 30 marts i
butikkerne i Vangede – som
DUI i Vangede står for.
Lodderne koster 20 kr..
Hovedgevinsten i år er en Seat
5 dørs 1,6 101 hk. til en værdi
kr. 180.000.

Lillebror
Lotteriet

Foråret kalder til fest i VangedeBørnehjælpsdag 5. og 6. maj

Forbedret adgang til biblioteket
Nyt fra Vangede Filialbiblio-
tek

Vangede Filialbibliotek har
fået ny indgang lige under
bygningens store flotte glas-
parti. Man kan nu besøge bi-
blioteket, uden at skulle for-
styrre gæsterne i Café Rhina.
Caféen beholder den hidtidige
indgang og har fået sit eget
rum adskilt fra biblioteket
med væg og glasdør.

Bibliotekets personale er
glade for, at det endelig er lyk-

kedes at tilbyde Vangedes bor-
gere de bedst mulige adgangs-
forhold – og et røgfrit miljø.

Har du aldrig været inde på
biblioteket før, så skulle du be-
nytte dig af det nu.

Ved du forresten, at du – ud-
over bøger – kan låne musik-
cd’er, spillefilm på video og
cd-rom-spil, og at biblioteket
har seks Internet-adgange?
Her kan du følge med på Van-
gedes egen hjemmeside
www.vangede.dk

v/Vibeke Ber trand
Vangede Bygade 39

2820 Gentofte
Tlf. 39 65 57 41

Lad forårets
glade farver fylde
dit hjem med en

buket fra

Kattens aftentur
Mens solen kaster skygger på en mur,
går vores kat en stille aftentur,
imens den kigger efter flyvske fugle
og leder efter musen i dens hule.

Når skyggerne bli’r længere på muren
er katten atter kommet hjem fra turen.
Den slikker sig om munden, smiler glad:
“I aften fandt jeg selv min varme mad!”

Kirsten Ankerstjerne
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Pølsekonen fra Vangede
Lissi Helt er født og opvokset i
Hvidovre, men i 1957 mødte
hun Erik, som har boet i Vange-
de hele sit liv.

Han var enkemand med 2 pi-
ger, og Lissi, som havde en søn,
flyttede ind hos Erik i hans 2-
værelses lejlighed på Vangede
Bygade (som dengang hed Van-
gedevej) i ejendommen lige
overfor Brugsen, ovenover Vil-
labyernes Grill. Da Lissi flytte-
de til Vangede, var ejendommen
med Brugsen endnu ikke byg-
get, og på grunden lå nogle min-
dre huse med lejligheder, og i
det bageste hus boede Eriks for-
ældre til leje hos fru Voss.

Da Eriks første kone var død,
tog hans forældre sig af pigerne,
men de flyttede hjem til deres
far, da han giftede sig med Lis-
si. Den største af pigerne, som
dengang var 13 år, var ellers ik-
ke meget for faderens nye kær-
lighed. Da hun første gang mød-
te Lissi, truede hun med aldrig

at sætte sine ben i lejligheden,
hvis Lissi skulle bo der. Det gik
heldigvis anderledes, og Lissi
fik et tæt og godt forhold til beg-
ge Eriks døtre.

At flytte fra Hvidovre til Van-
gede var ikke nogen stor foran-
dring. Begge steder var små
samfund, hvor forretningerne,
skolen, kirken og kroen lå in-
denfor rækkevidde. Sådan er
det stadig ifølge Lissi, som for
ca. 10 år siden flyttede til en æl-
drebolig på Vangedevej 12 – dér
hvor den tidligere Villabyernes
Bio lå.

Lissi er udlært nådlerske hos
Bartel, Damernes Sko på Ve-
sterbro, og Erik var skralde-
mand. Da Lissi flyttede til Van-
gede arbejdede Eriks mor hos
forskellige familier, hvor hun
hjalp til med det huslige, og hun
fik også i løbet af et stykke tid
Lissi i gang som “husholder-
ske”, bl.a. arbejdede Lissi for
den Libyske ambassade på

Soløsevej i 15 år. Det var et dej-
ligt job, hvor Lissis skoleen-
gelsk kom på prøve, og hun
endte faktisk med at tale sproget
ret godt. Lissi har mange gode
minder fra de år, bl.a. om for-
nemme fester og kendte perso-
ner, hun har hilst på. Når omgi-
velserne chokeredes over, at
hun arbejdede for Gadaffi, sva-
rede hun altid: “Og hvad så, jeg
har da ikke noget med ham at
gøre”, og hun traf ham heller al-
drig.

Efter mange år som skralde-
mand fik Erik dårlig ryg og måt-
te finde anden beskæftigelse.
Det blev til forpagtning af pøl-
sevognen ved det nuværende
Fakta på Vangede Bygade -
overfor “Ormegården”. Lissi
fortæller, at beboerne i Vangede
altid har været gode til at give
øgenavne. Ormegården kom-
mer formentlig af, at folk havde
så mange børn.

Lissi’s Erik gik under navnet
“Rødspætten”, fordi hans far
engang havde truet med at
banke ham med en rødspætte.

Pølsevognen blev en sjov,
hård og dejlig tid, bl.a. fordi det
blev et arbejdsfællesskab mel-
lem Lissi og Erik. Der var åbent
6 dage ugentlig fra 9 morgen til
22 – kun søndag var fridag. Der
var strenge krav til hygiejne og
opbevaring af madvarerne, så
pølsevognen blev rengjort i alle
kroge, og alt skinnede hver ene-
ste dag.

At stå i pølsevognen gjorde
Lissi og Erik til ansigter som al-
le kendte, og idag, når Lissi fær-
des i Bygaden, hilser mange un-
ge mennesker på hende. Hun
kender dem dårligt, men ved, at
det er børn, som købte pølser
hos hende for 20-25 år siden.

Lissi’s og Eriks pølser var vidt
berømte. Kunderne kom lang-
vejs fra – og mange skulle have

pølser med hjem. Det var før
grill’ernes og pizzariaernes tid.

Lissi og Erik havde det helt
specielt rart sammen med de
helt unge mennesker, som holdt
til omkring pølsevognen, og det
hændte også, at de lånte penge
til en af dem, hvis det kneb.
Men pengene blev altid betalt
retur til aftalt tid. Om ikke andet
sørgede kammeraterne for at
minde hinanden om, at aftalerne
skulle overholdes.

Lissi og Erik arbejdede hårdt,
og det fik de også noget ud af
økonomisk. Det var en god for-
retning, og pengede blev bl.a.
brugt til mange udlandsrejser,
da Erik og Lissi trak sig tilbage
på grund af Eriks sygdom. Sam-
men foretog de spændende og
dejlige rejser, inden Erik blev
for dårlig til det.

Erik døde kort før sin 70 års
fødselsdag, så nu bor Lissi ale-
ne i lejligheden på Vangedevej.

Efter et liv med meget arbejde
og kontakt med mange menne-
sker, har Lissi nu trukket sig lidt
tilbage. Hun hygger sig i sin lej-
lighed og nyder andres selskab
og aktiviteterne, når hun er på
Tværbommen.

Hun glæder sig også over, at
hun havde pølsevogn, dengang
det stort set var eneste mulighed
for fast-food. Virkeligheden er
meget anderledes i dag med
Grill’er, Pizzariaer og McDo-
nald på hvert eneste gadehjørne.
Med al den konkurrence er det
nok ikke nemt at have pølse-
vogn i dagens Danmark.

Birgitte Halved

Besøg...
Pølsevognen

i
Vangede City

Mandag - Fredag
Kl. 11.30 - 19.00

Åben:

Pølsevognen står
stadig i Vangede
Nu med Pølse-Else ved roret

Den nuværende pølsevogn
i Vangede har stået på stedet i
36 år og Pølse-Else har været
i vognen i 27 år
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Fejrer 5 års fødselsdag med 3 temauger

Alle uger kan du deltage i
vores fødseldagskonkurrence.

Kom ind og besøg os!

Vi trækker hver uge
om en personlig behandling

værdi ca. 1000 kr.

lod

Vi glæder os til at se dig

Med venlig hilsen Dorthe og Gitte

Vangede Bygade 114, 2820 Gentofte
SILHOUET

UGE 17

til alle kunder som
bliver klippet/fønt.

SURPRISE
Individuel

UGE 15

Normalpris 98 kr.
50 kr.

Kan ikke ombyttes til produkter el. kontanter

UGE 16
Åbent:
mandag
tirsdag
onsdag

Skærtorsdag
Langfredag
lør. lukketKun i forbindelse med farvebeh.

SILHOUET

Én gratis shampo
Vitamino color
250 ml. fra
L'Oréal

værdi 79 kr.

UGE 14

KUR Powerdose
fra L'Oréal
den professionelle
salonkur

Bem
ærk



Åbent hverdage 9-19, lørdage 8-16
Vangede B ygade 61 · 2820 Gentofte · T lf. 39 68 05 38 · Fax 39 65 00 97

et top-moderne supermarked

I slutningen af 1999 og starten

af år 2000 er der sket store

forandringer i SuperBrugsen

Vangede. Butikken har

gennemgået en 100%

renovering og fremstår i dag

som et top-moderne

supermarked.

Alt indvendigt er blevet

udskiftet eller renoveret, en ny

Frugt- & Grønt afdeling, en ny

Vinafdeling og alle køle- og

frostmontre er nye.

Reoler og varer er blevet

placeret mere logisk og

kundevenligt, så butikken nu er

mere indbydende og

overskuelig.

3. ps .
Merrild K affe
alm/light

K un 88,- 24,95
K un

Carlsberg
K urvand
3 fl.

T ilbud gælder kun
Mandag 3/4 - L ørdag 8/4-2000

69,95

69,95K un

K un

Chateau
P uyblanquet
Caville 1997
S aint-E milion
Grand Cru

1/2 fl. S naps
Vælg mellem
R ød Aalborg
B røndum
Aalborg E xport
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Ørnegården
Gentofte Kommunes nye slogan
i stillingsopslag er “En arbejds-
plads i bevægelse”. Gentofte
Kommunes Tekniske Forvalt-
ning lever i høj grad op til dette
slogan, idet den største part af
driftsenhederne snart samles i
det store kontor og garagekom-
pleks bag genbrugsstationen og
vandtårnet.

Dette frigør en række arealer
andre steder i kommunen, der
da kan anvendes til andre for-
mål.

En sådan historisk begivenhed
giver lejlighed til at dyrke Ør-
negårdens historie en smule,
for uden historie – ingen

fremtid.

Den rigtige Ørnegård lå på den
anden side af Lyngbyvejen, lige
efter NESA, i svinget på vej
mod Ikea. Findes første gang på
et kort fra 1766 tegnet af kreds-
læge Joh. Lemche

Gården var med sine 85 tønder
land, den største blandt gårdene
i Vangede og markene lå på
begge sider af den gamle Kon-
gevej. Blandt arealerne var
stednavne som Egebjergene,
Øerne, Bisterbolsstykkerne og
mange andre. Der var navne
nok at vælge mellem til gården.
Gården lå på Øerne og dette er
gennem tidernes udtalefor-
vanskning blevet til Ørnegår-
den, idet navnet næppe har det
mindste med den kongelige
rovfugl at gøre.

Som første ejer nævnes en
Rasmus Hansen, der nok ikke
har hørt til den kategori af bøn-
der der samlede penge på kiste-
bunden og et og andet lader
ane, at han var tilbøjelig til at
besøge kroerne. Tre gange i
1778, 1779 og 1785 lånte han
200 rdl. af Niels Nielsen på
Højsgården som derved fik pant
i Ørnegården. Da Rasmus Han-
sen på sine ældre dage blev en-
kemand, indgik han en aftale
med Niels Nielsen om at hans
19 årige datter skulle flytte ind
som kone på Ørnegården. Ras-
mus Hansen har sikkert regnet
med, at så kunne der slås en
streg over gælden. Pigen blev
ikke spurgt. Da bejleren en dag i

Lundehuskroen havde fået en
tår over tørsten fremsatte han en
så respektløs udtalelse om sin
tilkommende kones hidtidige
vandel, at hendes fader, da hi-
storien kom ham for øre brat op-
hævede aftalen og sagsøgte
Rasmus Hansen, men frafaldt
søgsmålet, efter at denne den 27
febr. 1788 havde udstedt en er-
klæring, samt betalt en bod, der
gav pigen fuld oprejsning for de
ærekrænkende udtalelser.

Næste ejer var Anders Nielsen
som kom fra Højsgården og i
1828 arvede hans søn Ole An-
dersen, som var gift med Maren
Jensdatter fra Gentofte kro, går-
den.

Han var en anset mand, blev
sognefoged og var i årene 1845
- 50 medlem af Gentofte sogne-
forstanderskab. Han døde i
1864 og dermed gled gården ud
af slægtens eje. Den blev heref-
ter hyppigt handlet, indtil Gen-
tofte kommune i 1919 købte
ejendommen samt det tilknytte-
de teglværksareal øst for Lyng-
byvejen.

På Ørnegårdens gamle jorder
er anlagt en række tekniske an-
læg. Allerede i 1918 anlagde
NESA på Lyngbyvejens østside
transformatorstationen “Ørne-
gård”. På vejens modsatte side
opførte selskabet “Lagergår-
den” der blev taget i brug i
1944. På arealet mellem Lyng-
byvej og Hørsholmvej opførtes
i 1935 et sekskantet gastårn. På
jordene ved Hørsholmvejen op-
førtes “Ungdomsboligerne” der
er taget i brug i begyndelsen af
1949, tegnet af arkitekt Arne Ja-
cobsen.

Falck købte Ørnegården
Ørnegårdens bygninger blev

solgt til Falcks Redningskorps,
der her indrettede en rednings-
station, som åbnedes den 1. ok-
tober 1926.

Kilde: L. Gotfredsen. Gentof-
te. Fra Søholm til Ermelunden.

Gastårnet der senere blev ma-
let lyseblåt kunne ses viden om
og blev næsten et slags vartegn
for Gentofte Kommune, blev
nedrevet i 80-erne tror jeg.

Falck flyttede fra Ørnegården
engang i 60-erne og gården blev
nedrevet.

Spørgsmålet er om Falcks
gamle logo “Ørnen” (eller er det
en Falk) kom før Ørnegården
eller efter.

Omtrent hvor den nuværende
genbrugsstation ligger var der
frem til slutningen af 60-erne et
forbrændingsanlæg.

Det store bygningskompleks
som nu i daglig tale hedder Ør-
negården blev opført og indret-
tedes til det kommunale renova-
tionsvæsen samt til kommunens
håndværksafdeling og lager.
Omkring 1980 flyttede så gart-
nerafdelingens driftskontor her-
til ligesom der indrettedes
mandskabsfaciliter til det nu-
værende distrikt 3´s medarbej-
dere. I 1985 blev renovationen
overdraget til firmaet Renova-
dan og dermed overtog de også
størsteparten af bygningskom-
plekset.

Nu 15 år efter er komplekset
så købt tilbage af kommunen.

Projekteringen af de nødvendi-
ge ændringer kan sættes

igang. Arkitektfirmaet Thora
står for projekteringen.

Hele komplekset skal rumme
plads til alle medarbejdere i
Park og Vejafdelingen, Forsy-
ningsafdelingen (exclusiv pum-
pestationen).

Om alt går helt planmæssigt
regner man med indflytning 1.
juli 2000.

Af Morten Falmer-Nielsen

Park og Vejafdelingen

Besøg

NB. Nye åbningstider!
Man-Fre. 10:00-17:30

Lør. 9:00-13:00

Du kan endnu nå
at undgå kø til
forårstjekket

Eftersyn
Smøring 95 kr.

Pump din cykel selv
GRATIS

Eller få hjælp for 10 kr.

A.A. Cykelservice

A.A. Nøgle- & Skoservice

Vi sliber både
knive og sakse

Vangede Bygade 86
39 65 34 34

Du kan nu faxe til
hele verden herfra!

Frikke's
Tagdækning Aps

39 67 97 03

Dalstrøget 135
2860 Søborg
Telefon
Telefax
Mobil

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

Rep
. &

ve
dlig

eh
old

af
pap

tag
e

Ove
rs

try
gn

ing af
tag

e m
/as

fal
t

Tag
dækning m/Ic

opal

Billedindramning i
træ og aluminium
Opspænding af

broderier
Spejle efter ønske

Kunstplakater

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

VANGEDEBYGADE41
2820Gentofte

Klinik39652191,Mobil21914061

·Hudpleje&Make-up
·Manicure&pedicure
·Aromaterapi-&alm.massage
·Kunstigenegle
·Urtebaseretkosttilskud
·Vægtkontrol(tagepå/tabesig)
·Gaveartiklertilham&hende

Krop&Sjæl
v/Lægeexam&aut.Kosmetolog

&negletekniker

MarianneMeinert

Gemdennekupon
ogfå10%rabat
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Festlig søndag

Gør et fund på loppemarke-
det i Børnehuset Regnbuen

Den efterhånden årligt tilba-
gevendende begivenhed finder
sted for 8. gang søndag d. 7. maj
fra kl. 13-17 og vil igen i år
blive det store tilløbsstykke
takket være de mange spænden-
de aktiviteter. Forberedelserne
til loppemarkedet er allerede i
fuld gang med opslag i Vangede,
hvor der bliver annonceret efter
effekter fra dødsboer eller fra
Vangedeborgere, der rydder op i
kældre og pulterkamre. Tingene
får plads i Regnbuens kælder,
der snart bugner af spændende
loppeting. Der vil være gode
chancer for enhver, der møder
op med åbent sind at se mulig-
hederne i genbrugsherligheder-
ne. Udover de mange lokale
borgere, forældre, venner og
bekendte har flere opkøbere
gennem årene fundet vej til
Regnbuens loppemarked.

Et andet stort tilløbsstykke er
tombolaen, hvor en stor del af
gevinsterne er sponsoreret af de
lokale Vangedebutikker. Børne-
ne skal jo ikke glemmes og der
bliver et væld af børneaktiviteter
som fiskedam, muntre køkken,

tatoobar og meget andet. Ingen
behøver at vansmægte. Regn-
buen er leveringsdygtig i små
lune retter, kaffe og kage og
ikke mindst fadøl og levende
musik. Alt sammen til meget o-
verkommelige priser. Allerede i
begyndelsen af marts måned
holdt loppeudvalget, der består
af en gruppe forældre og
pædagoger, sit første møde for
at planlægge og fordele nogle af
de mange opgaver, der naturligvis
er ved så stort et arrangement.

Mange forældre inddrages i
arrangementet både før og
under loppemarkedet. Der
bliver bagt kager, flutes og lavet
lister så forældrene skiftes til at
passe boderne.

Overskuddet går til finansiering
af børnehavebørnenes sommer-
koloni og de store vuggestue-
børns overnatning i Regnbuen.

Alle effekter modtages med
stor tak og man kan kontakte
Børnehuset for yderligere in-
formation omkring evt. af-
hentning på tlf. 39 68 10 88.
Regnbuen, Stolpehøj 146,
Vangede. Loppemarkedet af-
holdes søndag d. 7. maj mel-
lem kl. 13-17.

Dorte Holm

Hver søndag i
maj & juni fra kl. 12.30

med bl.a. sild, leverpostej,
flæskesteg, deller,
tarteletter m/høns i asparges,
æggekage og ost

Alle er velkomne

GVI Restaurant
Mosebuen 28 B · 2820 Gentofte · Tlf 39 69 18 99

Koldt bord

kr. 85,- I godt vejr
kan terrassen

benyttes

1/4 Fad
Vand
Kaffe

10,-
8,-
6,-

Grå/ Rød (str. 36-41)

Vangede Bygade 39 •2820 Gentofte •Tlf.: 39 65 53 63

RB air

danni sko

399,50

v/ Jan Schou

Jægersborg

Autolakering ApS

Flemming Olsen
Telefon 39 65 17 32 · 39 65 17 34

Alt under et tag

Mes terlodden 20
2820 Gentofte

P ladearbejde
Autolakering
Autoreparation

39 65 17 32

Jægersborg
Autoplade

GVI’s Café
Bestyrerne af Cafféen i GVIs
klubhus vil gerne slå fast, at der
er adgang for alle de gæster der
besøger området, man er meget
velkommen til at komme inden-
for i cafeteriet og nyde en kop
kaffe, lidt mad og en øl. Mange
har den opfattelse, at kun med-
lemmer har adgang, men sådan
forholder det sig ikke. Så kom
indenfor og nyd de dejlige om-

givelser i Nymosen. Mangler
man et selskabslokale til festen,
kan man leje lokaler her. Det er
jo rart at vide, især når konfir-
mationen eller en anden festlig
begivenhed nærmer sig. Loka-
lerne ligger jo i smukke omgi-
velser og er meget brugervenli-
ge. Vi ses i GVI.

Henning Bonde

Kunst i Vangede

“Fugl”
Kunstværket er udført i jern af
Per Ulrich. Det er placeret ved
“Drosselbo”, Stolpegårdsvej 24.

Per Ulrich er maler, billedhug-
ger, grafiker og forfatter og er re-
præsenteret på Kunstmuseet
med skulpturerne “Sol” og “De
blinde i Marrakech”

Af forfatterskaber kan nævnes
romanerne “Iver” og “Tabte an-
sigter”

EE
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Åbent til kl. 18 alle hverdage – lørdag til kl. 14

Tilbudene gælder i perioden fra mandag den 27.3 til lørdag den 22.4.2000

Kom ind og vind en
Dell® multimedie-pc i topklasse!

Det er ligetil
at finde det du har brug for

IND I ALLE KROGE
Matas Barberskraber med dobbeltblade giver dig
en glat barbering i ét strøg. Husk at stryge med hårene,
og ta’ hage og overlæbe til sidst.

BRANDSLUKKEREN
Matas After Shave Balm køler og desinficerer

efter barbering. Husk også, at nye skarpe
barberblade skåner huden.

STØT DIT KNÆ
Neopren knæbind varmer og giver let støtte.
Fås også med knæpude, der afbøder fald.

VARM OP
Brug muskelvarmer før træning.

Kombineret med Neopren støttebind
får du ekstra effekt.

200 ml

KLAR FORRUDEN
Wienerkalk kan reducere ridser i glas som f.eks.
bilforruden, hvis du polerer med en blanding af
denatureret sprit og Wienerkalk. 450 g

BEVAR
SKJORTERNE HVIDE

Hexafosfat afkalker vaskemaskinen, så maskinen
lever længere og tøjet ikke grånes.

2 x 1 kg

14
37

29,95
SPAR 10,-

39,95
SPAR 10,-

129,95
SPAR 20,-

34,95
SPAR 10,-

24,95
SPAR 5,-

49,95
SPAR 9,95

Gamle Mosegårds-

elever og lærere søges

Som tidligere elev på Mose-
gårdsskolen bliver jeg tit lidt ær-
gerlig når jeg hører om “gamle-
elevers aften” og lignende ar-
rangementer på andre skoler.
Eftersom “min” skole ikke læn-
gere fungerer som skole, er der
naturligvis ikke nogen steder
man kan tage hen for at mødes
med gamle klassekammerater,
andre årgange og lærere. Jeg har
derfor fået den ide at man kunne
lave en slags “improviseret”
skovtur på græsset ved Fortet –
altså en fast årlig dag, hvor man
kan komme med sin egen mad-
kurv eller lignende – eventuelt i
forvejen forsøge at kontakte an-
dre tidligere elever, som man
kan mødes med.

Helt konkret lyder mit forslag:
Mød op på plænen lørdag den
17. juni 2000 ml. kl. 13 og 15,
medbring lidt mad/drikke til

eget forbrug – lad rygtet sive
videre så vi bliver nogle
stykker – jeg håber også at
tidligere lærere synes det
kunne være hyggeligt at mø-
de gamle elever og kolleger.

Hvis nogen har lyst til at ef-
terlyse sin gamle klasse, kan
man gøre det på TV2’s hjem-
meside – under Den Store
Klassefest.

Jeg vil meget gerne høre
kommentarer for eller imod
ideen - enten pr. email Hel-
le.Hamann@sol.dk eller på
debatsiden på www.vange-
de.dk.

Helle Hamann Mortensen

Mosegårdsskolen 1971-1982

Hvis du ikke har adgang
til internettet hjælper
Vangede Avis gerne med
kontakt til Helle

Navn og personaleskift
Frisørsalonen Silhuette, Van-
gede Bygade 114, har i forbin-
delse med en modernisering af
forretningen ændret navnet til
det lidt kortere navn Silhuet.
Samtidig har Hanne Kühn
overdraget den daglige ledelse
til datteren Gitte Kühn Leinin-
ger.

Grunden til skiftet er ikke
den sædvanlige, af alder, men
at Hanne Kühn har åbnet en
forretning med navnet “Picas-
so” på Lyngbyvej 32. Hun si-
ger tak til de trofaste kunder i
Vangede for støtten, og håber
at den vil blive overført til dat-

teren, der i øvrigt er faldet me-
get godt til i Vangede, og glæ-
der sig til at fortsætte salonen.

Den 1. april har forretningen
eksisteret i 5 år og i den anled-
ning har man udskrevet en
fødselsdagskonkurrence med
en præmie på en personlig be-
handling værdi 1.000 kr. For at
deltage i konkurrencen skal
man besøge forretningen og
skrive en seddel med navn,
adresse og telefonnummer.

I øvrigt er adressen Vangede
Bygade 114 lige omkring hjør-
net på Mosegaardsvej.

Henning Bonde.

Billedet fra ind-
vielsen af Mo-
segårdsskolen
er lånt af lokal-
historisk arkiv.
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Gentofte Badminton Klub

GBK’s

Ungdoms-

afdeling

år 2000 –

Tekst og

foto:

Per Lissa.

Gentofte Badminton Klub har
en stor og bred ungdomsafde-
ling med 235 medlemmer i alde-
ren 6 til 19 år.

Klubbens initiativ med ung-
domsspillere i dag udspringer
fra en større omstrukturering af
ungdomsarbejdet for 4 år siden.
Indtil da var der fokuseret me-
get på eliteudvikling, og Ung-
domsspillerudvalget besluttede
dengang, at man ville gøre klub-
ben langt mere bredde- og so-
cialorienteret, dog uden at miste
elitesatsningen. Målet var at
omfordele udvalgets økonomi-
ske ressourcer, så en langt større
del af spillerne ville få glæde af
den. Omstruktureringen har af-
født en lang række nye tiltag for
spillerne. Målt på medlemstil-
gangen har satsningen været en
succes. GBK har de seneste år
oplevet en medlemstilgang på
25%, hvilket gør, at man i perio-
der er nødt til at oprette venteli-
ster for aldersgrupper under 11
og 13 år, selvom der er 10 baner
til rådighed.

Klubben har opbygget en vel-
uddannet trænerstab på 13 per-
soner i alderen 17-50 år. De føl-
ger løbende nye kurser. Ung-
domsformand er på femte år
Mona Juhl og cheftræner er den
dobbelte veterandanmarksme-

ster Debbie Lynch. Ungdoms-
spillerudvalget rekrutterer lø-
bende interesserede ungdoms-
spillere i alderen 14 - 19 år som
hjælpetrænere. På den måde
kan man genanvende nogle af
de færdigheder og den viden,
som spillerne har oparbejdet
gennem ungdomsårene. Mange
af børnene spiller på et af
GBK’s 9 ungdomshold i hold-
turneringen. Derudover delta-
ger 90 af spillerne i ungdoms-
turneringer rundt omkring i
Danmark. Det betyder, at der er
145 spillere, som ikke spiller
turneringer. For at give dem
mulighed for at prøve det, bli-
ver der lavet interne turnerin-
ger. Disse er i form af handicap-
og juleturneringer. Altsammen
tiltag som ryster børnene sam-
men socialt, og samtidig lærer
dem at vinde og tabe, som jo og-
så er en naturlig del af badmin-
ton.

Klubben har i år startet ung-
domsseniortræning, for at ud-
fylde det tomrum der opstår ved
overgangen fra ungdom til se-
nior. Ungdomsspillerudvalget
har også en række andre aktivi-
teter, såsom jule-klippe-klistre-
dag, banko, forældreaftener,
sommertræning og fællesture
for børnene. GBK er glad for, at
alle disse aktiviteter kan lade
sig gøre, takket være Unibank
som er hovedsponsor for Ung-
domsafdelingen.

Alle interesserede kan følge
med i hvad der sker i GBK på
klubbens hjemmeside, som man
kan finde på www.gbk-badmin-
ton.dk.

Oscars anorak
eller buks

Frit valg

pr. del

19995

Tre glade GBK-piger; Emilie
Damm, Mie Leerhøj og Lise Chri-
stensen, spillere på klubbens U-11
hold.

mode

Fransa

Blue Denim

Lindon

Stort udvalg fra Signature

Blazer · Buks · Nederdele · kjoler m.m.

Nederdel · kjoler · skjorter · jakker · buks

Flotte sæt · nederdel · buks · jakker ·
bluser

Kig ind –et kæmpe udvalg i en lille butik

Butikken er nu fyldt
op med nye modeller,
smarte farver. Forårets
flotteste udvalg.

Vindjakker fra

Intown Buks
m/stretch i mange pastelfarver

349,-

299,-

På gensyn hos
Bente og Bente!

Forår hos Sweetie

Sidste nyt
GBK måtte 24. marts overlade
bronchemedaljerne til Hvidov-
re Badminton Club. Vi håber
næste år at se vore hjemlige
stjerner støttet af nye talenter
igen være mellem medaljeta-
gerne i DM.
Men det var en glæde at over-
være badminton af så høj en
kvalitet.
I skal have tak for god under-
holdning

red.
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Tlf. 39 65 66 06

Ombygningstilbud
Kaffe & Berliner
Stor Sandwich
Stor fadøl

kr. 12,-
kr. 20,-
kr. 20,-

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

mandag-fredag 9 -17
lørdag 9 -13

30 30

30 00

R ecept hentetider

Gentofte apotek,
Gentoftegade 35,
2820 Gentofte
Tlf. 39 68 03 11
www.gentofte-apotek.dk

· Genvejen til et godt liv ·

Vi har desuden et stort vare-
sortiment, der ikke kræver recept.

Recepter afleveret før kl. 1130

Recepter afleveret før kl. 1600

Recepter afleveret før kl. 1130

kan afhentes samme dag kl. 1630

kan afhentes næste dag kl. 1200

kan afhentes Mandag kl. 1200

Mandag-Fredag

L ørdag

Åbnings tid

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

Eksklusiv kemisk rens & pres

Kvalitetsrens udføres

- Kilorens
- Alm. Rens
- Skjortevask

- Ruskind & Pelse
- Gardinrensning
- Pelsopbevaring

Ældre hjælper ældre
Databussen i Vangede

Mange har nok været irrite-
rede på det store skrummel af
en bus, der stod parkeret den
første uge i det nye år udfor
Charlotteklubben i Vangede
Bygade. Men det var “Ældre
hjælper ældre”, der havde re-
kvireret den til undervisnings-
formål i brugen af PC’ere.
Indvendigt var den flot indret-
tet med 10 undervisningsplad-
ser med hver sin EDB-skærm,
hvor to hold daglig fik under-
visning i den vanskelige kunst
det er, at omgås en computer.
Det lykkedes da også de fleste
at få et godt udbytte af ophol-
det i bussen.

Besøgstjenesten fungerer
stadig fint i området, men vi
mangler til stadighed nogle ra-
re mennesker til at udbygge
besøgstjenesten, så det er mu-

ligt at imødekomme endnu
flere ensomme ældres ønsker
om at få en besøgsven, helst
hver uge.

Idé-stedet, som er et velfun-
gerende værksted for pensio-
nister og efterlønnere, er ble-
vet så stor en succes, at der
desværre stadig er venteliste.

Hos Idé-video, der er det sid-
ste skud på stammen, hvor
gamle smalfilm og lysbilleder
overføres til videobånd er søg-
ningen også voldsom, så man
må desværre påregne en læn-
gere ventetid, før der bliver
plads til flere. De første 40 er i
fuld sving.

Yderligere oplysninger om
de forskellige projekter kan
fås ved henvendelse til Ældre
hjælper ældre i Charlotteklub-
ben, tlf. 39 68 03 41

Nyt fra Charlotteklubben
Der er tilrettelagt 2 udflugter for medlemmerne

Forårstur til Egeskov Slots-
park torsdag den 25. maj
2000.
Det er nu muligt at tage til Fyn
på en endagstur. Har du ikke
været over broen, så er chan-
cen der nu. Der spises på Ør-
bæk Kro og så går turen videre
til Egeskov.

Normal pris er 380 kr., men
på grund af arv fra et medlem
er prisen for alt, kun 260 kr.

Besøg på slottet er for egen
regning.

Afgang fra Charlottenlund
Station kl. 8.00 og Vangede
Bygade 55 kl. 8.15.

Sommertur til Andelsbyen
Nyvang torsdag den 10.
august 2000
Vi besøger Sct. Bendts Kirke
som ligger i Ringsted, hvor vi
også spiser frokost.

Andelsbyen rummer bygnin-
ger fra ca. 1870 til 1950.

Der er smedje, savværk, en
gammel Brugs hvor vi kan
handle som i gamle dage, og
meget mere.

Alt dette koster med bus,
mad, kaffe og entré kun 225
kr.

Afgang fra Charlottenlund
Station kl. 9.45 og Vangede
Bygade 55 kl. 10.00.

Bliv medlem af din lokale klub,
vi har altid gode tilbud til dig.

KLINISK TANDTEKNIKER

Ordrupvej 86

Anja og Willy ArpeAnja og Willy Arpe

2920 Chalottenlund
39 90 64 50

og klinik

Behandling på

Konsultation efter aftale

Tilskudsordning med Kommunen

plejehjem, hospital
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Vangede Slagteren Grønt og Frugt

Den Danske Bank Munkegrillen

Dennigs Konditori Munkekiosken

Parkeringspladser foran butikkerne

Munketorvet

M u n k e - G r i l l e n
Vangedevej 144 · 2860 Søborg

Tlf. 39 67 10 72

Byens bedste burger

Ring og bestil

Altid friske råvarer

Alt i kinesiske spec.

VANGEDE SLAGTEREN
Dinér Transportable · Munketorvet ·Vangedevej 142 · 2860 Søborg

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

Vangede Slagteren, Kendt for sin gode mad

For år s -menu 2000

Den totale par tys er vice!
F.eks.

2 RETTER KUN KR.

3 RETTER KUN KR.

130
165 00

00

Basilikum marineret lakseterrine m/krydderurtecreme,
grønne slikasparges, flutes og smør.
Røget regnbueørred m/røræg, purløg, kaviar, flutes og smør.
Hjemmerøget lammekølle m/rygeostecreme, cherrytomater,
flutes og smør.

Letsaltet andebryst m/flødepeberrod, forårsløg, persille-
kartofler og hvidvinsurtesauce.
Helstegt oksehøjreb m/dampet fennikel, gulerødder,
ovnstegte kartofler og citronpebersauce.
Grillet laks m/hummersauce, grønne slikasparges og
smørdampede kartofler.

Nougat fragelité m/hindbærcoulis og kiwifrugt.
Melonparfait m/pistacefløde og jordbær.
Nøddechokoladekage m/appelsinsauce.

FORRETTER

HOVEDRETTER

DESSERTER

Basilikum marineret lakseterrine m/krydderurtecreme,
grønne slikasparges, flutes og smør.
Røget regnbueørred m/røræg, purløg, kaviar, flutes og smør.
Hjemmerøget lammekølle m/rygeostecreme, cherrytomater,
flutes og smør.

Letsaltet andebryst m/flødepeberrod, forårsløg, persille-
kartofler og hvidvinsurtesauce.
Helstegt oksehøjreb m/dampet fennikel, gulerødder,
ovnstegte kartofler og citronpebersauce.
Grillet laks m/hummersauce, grønne slikasparges og
smørdampede kartofler.

Nougat fragelité m/hindbærcoulis og kiwifrugt.
Melonparfait m/pistacefløde og jordbær.
Nøddechokoladekage m/appelsinsauce.

FORRETTER

HOVEDRETTER

DESSERTER

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

GVI

– ikke kun god fodbold
Et nyt årtusinde er begyndt, og
GVI står klar ved indgangen til
dette, fuld af spænding og for-
ventning til den kommende sæ-
son.

Hvis vejrguderne ellers tilla-
der det, starter vores 1. hold,
som i år stiller med ny træner,
Jan Zirk, og et meget ungt og

ambitiøst hold, lørdag den 1.
april med et ægte lokalbrag
mod Jægersborg på udebane.

På seniorfronten stiller vi i år
med 10 hold helt op til de gam-
le på vores Mastershold.

I ungdomsafdelingen har
GVI på intet tidspunkt i klub-
bens historie haft en højere ind-
placering af vores hold. Yng-
linge og junior i 3. division.
Lilleput og miniput i den bed-
ste række i København. Sports-
ligt er det nu op til de enkelte
hold at vise deres værd i disse
rækker.

Hos de mindste fra 6-10 år er
der fortsat stor tilslutning, og
det er glædeligt at se at vores
gode og seriøse ungdomsarbej-
de bære frugt, i form af mange
talenter og en stor bredde.

På spindesiden skal det blive
spændende at følge vort 1. da-
meseniorhold efter deres op-
rykning til KS.

GVI mangler
damer/piger
Der er på trods af at vi har hold i
alle aldersgrupper på dame/pi-
gesiden, stadig brug for flere
medlemmer her, så hvis du har
lyst til at spille, så mød op i Ny-
mosen og hils på os.

På stævnesiden vil vi atter af-
holde vores traditionsrige pin-
sestævne fra 10. - 12. juni
2000.

Fodboldskole vil der også i år
blive plads til, og den finder
sted i uge 25.

din lokale kiosk

Salg af alle HT kort
Klippekort og månedskort

Vangedevej 144, 2860 Søborg
Tlf. 39 69 13 95

MunkeKiosken

12 forskellige isvarianter

Tipsprogram
Kom med tips el. lottosystem fra
din egen PC Så indlæser vi den i
vores PC

Når forår og sommer kommer
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KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

Ejendomsmægleren
i Vangede
er også på

INTERNETTET

Vil du sælge bolig?
Vil du købe bolig?
Hvad koster det?
Hvordan gør man?

BESØG OS PÅ:

WWW.brich-wormer.dk
eller kom ind og få en folder

Brich & Wørmer
39 68 33 30

Vangede Bygade 114, 2820 Gentofte

5 butikker udlodder gavekort på 150,- til køb i de
pågældende medlemsbutikker, men sættenissen
har drillet, så navnene kun står med prikker, så
hvis du kan gætte og skifte prikkerne ud med de
rigtige bogstaver, er du med i lodtrækningen.
OBS! Du er med i hver lodtrækning, så hvis heldet
tilsmiler dig kan du vinde gavekort til flere
butikker. Du skal naturligvis havde gættet
medlemsbutikkens navn.

5 x 150,- måske til dig

Husk at udfylde den anden side med navn og adresse

Her har vi købt noget lækkert til eftermiddagskaffen

Her har vi købt barbersprit og vitaminpiller

Her har vi købt vin og lotto

Her har vi fået luft og købt en ny lygte

Her har vi købt mode-nyhed til foråret

__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __

__ .  __ .  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __

Solen stiger

Solen stiger rød som guld
over Danmarks fede muld,
stiger også hver dag op
over fjerne alpers top.

Den vil lyse for enhver
skinne både her og der
på en mexicaners hat
og på præstens sorte kat.

Medens Jorden drejer rundt,
rammer solens strålebundt
alle men’sker fjern og nær,
også dem som jeg har kær.

Hvis jeg sidder stille her,
kan mit øje se det sker,
og når solen når min arm,
bli’r jeg ganske langsomt varm.

Kirsten Ankerstjerne

Værested for unge
Vores nye
projekt i år
2000 bliver
“Værested
GVI”, som er et tilbud til alle
unge mellem 11 og 14 år. De
kan fra mandag til torsdag i
tidsrummet 14-16 dyrke for-
skellige fritidsaktiviteter hos
GVI i Nymosen.

Projektet som er kommet i
stand via en ansøgning til Gen-
tofte Kommunes 5%-pulje, kø-
rer i perioden 1. marts til 1. no-
vember, med ferie i juli måned.

Projektet har stor bevågen-
hed, både kommunalt og hos
SIG.

Med den glæde i baghånden
over at være fra Vangede, håber
jeg at alle borgerne i vores lille
lokalsamfund vil opleve et nyt
årtusinde, fyldt med glæder og
spændende oplevelser.

Bjarne Busgård

formand GVI

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

Jubilæum
25års

SNEDKERMESTER

John Petersen
Agertoften 20
2820 Gentofte

Tlf. 39 65 85 77
Bil 40 30 85 77

Tandlægerne

Vangede Bygade 63, 1
2820 Gentofte

Tlf: 39 65 34 31

JAN KRONSTRØM &
JØRN SCHIFTER-HOLM ApS

Dansk Karosserifabrik

Mesterlodden 26 · 2820 Gentofte

Tlf: 39 65 88 77

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

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

LARS
HANSEN A/S

INDBRUDSSKADER

MASKINSNEDKERI

DØRE OG VINDUER

39 68 04 73
Kongelysvej 6 · 2820 Gentofte

MØBELRESTAURERING

RUBRIK
SØJLEN
RUBRIK
SØJLEN
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Det lokale indkøbscenter

Medlemsbutikkerne
på dette mærkekan du kende
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w
.vangede.dk

nr. 49

1) A.A.Cykler Nøgler S ko S ervice .
2) AU -K ommunikation . . . . . . . . . .
3) B rogårdens Ismejeri . . . . . . . . . .
4) B rdr. Torp Glarmes ter . . . . . . . . .
5) Café R hina. . . . . . . . . . . . . . . . . .
6) Diligensen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7) Danni S ko . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8) Den Danske B ank - B ygaden. . .

11) F reilev Farve Tapet . . . . . . . . . . .
12) NM Autoservice . . . . . . . . . . . . .
13) P ølsevognen i Vangede City . . . . . . . . . . . . . . . .
14) Mariehønen . . . . . . . . . . . . . . . . .
15) K ontakten E l-service . . . . . . . . .
16) Matas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17) Netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18) P ariser S alonen. . . . . . . . . . . . . .

åbent alle dage

Tlf.

Tlf. 39 65 34 34
Tlf. 39 65 74 41

Tlf. 39 65 17 20
Tlf. 39 65 66 06
Tlf. 39 68 01 78
Tlf. 39 65 53 63
Tlf. 39 65 81 00
Tlf. 39 65 09 65
Tlf. 39 65 09 69
Tlf. 39 65 10 26
Tlf. 39 65 79 80

Tlf. 39 65 65 78
Tlf. 39 65 47 60
Tlf. 39 65 33 22

39 65 34 76
Tlf. 39 76 10 02
Tlf. 39 76 03 76
Tlf. 39 65 34 00
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
Tlf. 39 65 12 22
Tlf. 39 65 78 91
Tlf. 39 65 57 41

Snogegårdsvej 3
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

Døgnvagt Tlf. 39 76 00 77
Tlf. 39 65 31 07
Tlf. 39 65 02 12

39 65 71 35 39 65 83 13
Tlf. 39 65 21 91
Tlf. 39 65 70 76

. . . . Tlf. 39 65 39 65

9) Mexico TakeAway delivery. . . . .
10) Car S hop . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19) Vangede B ageren . . . . . . . . . . . .
21) Donum Gaver & B rugskuns t . . .
22) S kjold B urne . . . . . . . . . . . . . . . .
24) S uper B rugsen . . . . . . . . . . . . . .
25) S weetie Mode . . . . . . . . . . . . . . .
26) Vangede Apoteksudsalg . . . . . .
27) Vangede B ibliotek . . . . . . . . . . . .
28) Vangede Herremagas in . . . . . . .
29) B G B ank c/o P os thuset . . . . . . .
30) E jendomsmægleren . . . . . . . . . .
31) Villabyernes Grill . . . . . . . . . . . . .
32) Wienersalonen . . . . . . . . . . . . . .
33) F loris ten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34) Folkekirkens Nødhjælp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35) Consul S olcenter/vaskeri. . . . .
36) Munkekiosken. . . . . . . . . . . . . . .
37) Vangede S lagteren . . . . . . . . . . .
38) Munketorvets Frugt og Grønt . .
39) Den Danske B ank Munketorvet
40) Dennigs konditori . . . . . . . . . . . .
41) Munkegrillen . . . . . . . . . . . . . . . .
42) Nymose Dyreklinik . . .
43) Danseskolen . . . . . . . . . . . . . . . .
44) L a S pezia P izza & Grill . . . . . . . .
45) Totten . . . T ine / Anette
46) K rop og S jæl / K osmetolog . . . .
47) Memo’s P izza-P as ta & Grill . . . .
48) Murer & VVS K jeld Hansen

Fortæl annoncørerne når du har set Deres annonce i Vangede Avis

Vindere
Der er trukket lod mellem de
rigtige besvarelser på sidste
nummers “Find fem fejl”

Grethe Sørensen
Ida Holm
Niels Norin

Vinder hver et gavekort på
200,- til at købe i en af Van-
gede Bycentrums medlems-
butikker efter eget valg.
Vangede Avis ønsker tillyk-
ke. Gavekortene vil blive
tilsendt

AU-Kommunikation
Snogegårdsvej 49 · 2820 Gentofte

Tlf. 39 65 74 41 · Fax 39 65 17 47

Alt
Vi klarer sagerne sammen

i firmatryksagerNavn

Adresse

By

:

:

:

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

senest den 25. april 2000

Løsningskupon til Vangede Avis nr. 22

Præmie: 5 gavekort á 150,-


