
Vangede Bygade
lukkes !!!!
Ja, altså kun den 17. juni. Van-
gede er i år med i kommunens
Fest- og Kulturdage med et
større arrangement som kræ-
ver at Bygaden lukkes fra kl.
9:00 til 19:00.

Skulle din bil blive lukket in-
de, vil vi naturligvis hjælpe
dig gennem afspærringen, der
skal være fest og glæde, men
lad os hjælpes ad med at det
ikke bliver til for stor ulempe
for beboerne.

Der bliver en del musik og
teatre samt en masse menne-
sker i Bygaden, vi håber alle
vil nyde Vangede Bycentrums
tiltag, og håber at resten vil
bære over med os.

Læs mere om
arrangementet

inde i bladet

Hvem betaler
Vi har søgt en del sponsorer
og fonde, og har fået penge
fra:

IKEA
McDonald

Novo-Nordisk
Gentoftes Kulturpulje
Vangede Bycentrum

Vi takker for interressen,
det er dejligt at I ikke kun
kan lide at have Jeres virk-
somhed her i Vangede men

at I også bakker op om
vores lokale landsby, når vi

har brug for Jeres støtte.

Vangede på internettet
Du har vist ikke skrevet på
Vangedes hjemmeside?
Vi venter spændt på dit ind-
læg, alle er velkomne til at
ytre sig på www.vangede.dk
Hvis du ikke har adgang til in-
ternettet derhjemme så besøg
biblioteket, her kan du prøve
at se ind i denne nye kommu-
nikations-verden, hvor du kan
hente oplysning om næsten alt
i denne verden – og altså også
om livet i Vangede.

Vi bliver flere i Vangede By-
centrum, se bagsiden, vel-
kommen til de nye medlem-
mer.

Jeg ønsker alle en

festlig dag i Vangede.

Allan Andersen
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Populær forretning lukker

Har man sagt Steen Nellemann og Jørgen Friis må man
også sige Vangede Herremagasin. En populær forretning og
to lige så populære personer forsvinder nu ud af bybilledet
og forretningslivet i Vangede.

At de er populære, har de
modtaget adskillige beviser på,
idet mange fra kundekredsen
har fremsat positive tilkendegi-
velser og gaver, da det blev
kendt, at forretningen lukker og
solgt til Netto. Det er de selvføl-
gelig meget glade for, og ønsker
at sende et signal om, at deres
mange år i Vangede også for
dem har været positivt og de har
været meget tilfredse med kun-
dekredsen, mange har de kendt,
siden de blev født – gennem for-
ældrene. Så for Steen og Jørgen
er det også vemodigt at stoppe,
men nu er beslutningen taget og
så siger de farvel og mange tak

til alle der støttede dem gennem
årene.

De kom i lære i 1962-63 hos
Erik Frøkjær, der dengang ejede
Vangede Herremagasin – men
som nu er bedre kendt for cow-
boybukser og fine heste. I 1973
lukkede Erik Frøkjær og de nu-
værende ejere byttede butik
med radiomanden Tejlø. De
startede som lejere og senere
ejere af forretningen Vangede
Bygade 97-101.

De to har haft en del lærlinge
gennem årene- og mange af
dem er stadig indenfor bran-
chen, mens nogle har valgt an-
dre græsgange – en er bl.a. endt
som privatdetektiv, så det er et
fag med mange muligheder.

Mens jeg talte med de to ægte
vangede-boer, blev jeg klar
over, at det var dem meget
magtpåliggende, at få sagt pænt
farvel til deres kunder som de
har haft mange positive ople-
velser med gennem 38 år. Vi an-
dre siger også tak og føler os lidt
fattigere når de drejer nøglen
om!
Som medarbejder ved Vangede
Avis elsker man nyheder. Den-
ne nyhed dog undtaget. Selv om
det selvfølgelig bliver dejligt
med en større Netto.

Vangedes
ny VVS-butik
Åbner den 17. juni efter at være
lidt forsinket på grund af opbyg-
ningen af udstillingen, da det
har været et travlt forår med at
betjene de bestående kunder.

De, der har fulgt lidt med i By-
gaden, har sikkert bemærket at
man her udstiller sine produkter
og arbejder på en lidt usædvan-
lig måde. Her er flere eksempler
på moderne badeværelser i ud-
stillingen og det giver et indtryk
af et spændende firma.

Der er reception den 16. juni
kl. 15-? Kik ind og byd indeha-
veren velkommen til Vangede
og se de flotte lokaler. Mester,
Kjeld Hansen giver som en af
de få garanti på både VVS og
byggearbejde. Desuden er der
fordelagtige åbningstilbud her i
starten.

Hennings tur gennem Vangede

Artikler og annoncer afleveres 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 redak-
tionens holdning.

Åbningstilbud

Normalt skyl og lille skyl
Spar vand og penge, udskift
det gamle wc med et mo-
derne, rengøringsvenligt
Nordic Duo 394
excl. sæde.
6 liter og 3 liter skyl

Vi kommer gerne og
monterer på eksisterende
installationer samt rydder
op og kører det gamle wc væk.

-10%

Nyt flise badeværelse
med Sphinx fliser

Kvalitetstermostat brusebatteri

Vangede Bygade 56
Telefon 39 65 39 65

Få et tilbud på totalløsning af nyt
flisebadeværelse med vvs og byg garanti.

Alt murer og vvs arbejde udføres

Ring og få et godt tilbud

Få en billig monterings pris

1.295,-
Afhentningspris kr

495,-

vvs

Tøjeksperten
Hvor skal vi nu købe herretøj?
den nærmeste “Tøjekspert” er
Egebjerg på Søborg Hovedga-
de, se annonce på side 12

Bageren !!!
Ja, bageren i Vangede, er altså
lukket igen, betjeningen virke-

de ellers ok, hvad er der galt?
er huslejen sat for højt? så det
er umuligt at drive forretnin-
gen? Ja vi er nysgerrige for det
virker urimeligt hvis huslejens
størrelse er grunden til at et
helt lokalt samfund ikke kan
have glæde af en lokal bager.

red.

Ældresagens
petanquedag

Blev igen i år afholdt på Gen-
tofte Petanque Klubs baner
ved Stadion. Der var mødt
mange par op på en rigtig sol-
skinsdag. Foruden det at vin-
de på dagen gik vinderne vi-
dere til amtsmesterskabet og
skal senere sammen med an-
dre amtsvindere til en efter-
tragtet afsluttende turnering i
Tivoli. I år blev det fire da-
mer der kæmpede om den ef-
tertragtede finaleplads. Vin-
derne blev Tove Gilsdal og
Jette Mortensen der venter
dem nogle spændende turne-
ringer senere. Held og lykke.
Selv om stævnet var godt be-
søgt, vil vi anbefale mange
ældre at prøve petanque-spil-
let, det er blevet en populær
sport især for ældre. Så kik
ned næste gang Ældre Sagen
kalder. Også tak til Gentofte
Petanque Klub for en veltil-
rettelagt turnering.

Henning Bonde.
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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

MEMO S'
PIZZA-PASTA & GRILL HOUSE

Tlf. 39657076
Vangede Bygade 77

2820 Gentofte

!! Udbringning !!De ringer, vi bringer for 15,-
mellem kl. 16.00 & 22.00

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - Fredag
Lørdag - Søndag
Helligdage

fra kl. 11.00 - 22.00
fra kl. 12.00 - 22.00
fra kl. 12.00 - 22.00

ViseVers i Vangede

Program
Vi mødes til en festlig dag i Vangede

Kom og vær med både
ved Kirken, på Munketorvet og i Vangede Bygade

Der tages forbehold for programændringer

17. juni 2000

Kl. 13:00 - 14:00

Kl. 13:00 - 15:00

Kl. 14:00 - 16:00

Kl. 11:00 - 12:00 ved Kirken
Læs mere side 9

“Gospel Inc.”
30 m/k kor underholder

Kl. 10:00 - 12:00 ved Kirken
Læs mere side 9

Morgenbord med kaffe/the og brød
10,- pr. person som går til spejderarbejdet

i Bygaden
Læs mere side 5

Kl. 11:00 - 14:00 “Sminke-teatret” 3 timers sminkeunderholdning,
der er mulighed for at få en grimasse der kan passe

på Munketorvet
Læs mere side 14

Kl. 12:00 - 13:00 “Den Levende Jukebox”
2 m/k spiller op

i Bygaden
Læs mere side 13

i Bygaden
Læs mere side 11

i Bygaden
Læs mere side 14

ved Biblioteket
Læs mere side 5

Kl. 12:45 - 13:45 “Brdr. Vesth”
Thorkil og Peter Vesth underholder

“Stykvis”
4 mand spiller op

“Bella Donna” cirkus med et par små søde grise,
en tryllekanin og Bamse Bum Bum

Kl. 14:00 - 15:45 “Den Levende Jukebox”
2 m/k spiller op

Kl. 16:30 - 18:30

Butikkerne rykker ud på gaden med spændende tilbud

Der sker mere:

-og måske får vi flere ideer, så kom og vær med til denne festdag i Vangede

Ro-maskiner hos Matas og der skal konkurreres, Copenhagen Towers
kommer og viser Amerikansk Fodbold, Spejderlejr med pandekagerOBS!

Se efter time-tilbudene, der er penge at spare

“Stig Møller Trio” Stig Møller, Peter Ingemann og
Ken Gudman spiller op

“Gammel elevfest for Mosegårdsskolen”
gl. elever og lærere på skovtur ved den nedlagte skole.

“Byvandring” i det gl. Vangede v/Hasse Neerbek, Lokalhistorisk Forening.
Start ved Charlotteklubben. Tilmel. på tlf. 39 65 31 43 fra 12. juni kl. 19:00

Kl. 13:00 - 15:00 på Munketorvet
Læs mere side 14

på
Læs mere side 7

“Vangedes batteri”
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DERES
LOKALE
RENSERI

Alt i fineste
rens & pres

Kvantumrabat
20%

Bemærk ekstra service

COMET RENS

Skind & pelsrens
samt opbevaring

Gardin – Dynevask

Kom med 5 stk tøj
betal for 4

Kig ind
Altid et godt tilbud

Færdigrens & pres fra dag til dag

Det billigste stk. tøj er gratis

Møbelbetræk &
tæpper

Vangedevej 137
2830 Gentofte
tlf. 39 67 08 47

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

Hvad er Vangede?
Hvor har Gentofte kommune placeret Vangedes græn-
ser og hvor mange er vi i Vangede. Oplysningerne er
fra sidste Kommuneplan 1997, der er en ny på vej,
som skal være klar i 2001.
Bydelens afgrænsning er over-
vejende “kulturskabte”: Mest
markant afgrænses bydelen af
Lyngbyvej mod nordøst og af
Farumbanen og Kildebakke-
gårds Alle mod syd og sydvest.
Nymosen med Vangede rende,
Gammelmosen og Vintap-
persøen er naturlige grænser.

Kommuneplanens prognose
for befolkningstallet i år 2000
var 8.825. Det passer sikkert
nogenlunde. Kun Hellerup og
Ordrup-Charlottenlund er stør-
re bydele (henholdsvis 17.330
og 12.660). Den mindste bydel
er Jægersborg med 6.350 ind-
byggere.

Kommuneplanen angiver kun
aldersfordelingen 0-5 årige: 710
og 6-15 årige: 940.

Der står ikke noget om, hvor
mange boliger, der er i Vangede,
men der angives, at 31% af boli-

gerne er “haveboliger”, mens
69% af etageboliger.

Dyssegård topper med 69%
haveboliger, mens Vangede lig-
ger lavest med de nævnte 31%.
Næstlavest er Hellerup med
33%. Så Vangede ligger højst
med etageboliger, efterfulgt af
Hellerup med 67%.

Finn Bech

Bemærk!
Kommunens debatoplæg om
Centerstruktur og detailhandel,
Det grønne Gentofte - arkitektur
og æstetik kan ses på bibliote-
ket.
Hvis du vil være med til at på-
virke udviklingen i kommunen,
vil det være en god ide at skaffe
sig et eksemplar og lad os så hø-
re din mening her i Vangede
Avis.

red.

www.skjold-burne.dk

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

el

Alle piber -30%

Vangede Bygade 86 · 39 65 34 34

A.A. Cykel- Nøgle- & SkoService

Vi sliber knive, sakse, haveredskaber,
Reparerer cykler, sko.
Sælger cykler og cykeldele.
Send din fax hvorhen du ønsker.

Dyrlæge
Fawzy Morcous

Døgn og w eekend vagt tlf. 39 76 00 77

Nymose
Dyreklinik

Fodersalg.



5

Nummer 23 - Juni 2000

Ejnar Schüsler
Snedker- og
tømrerfirma

Mesterlodden 6

39 65 25 11
Reparation og

vedl igeholdelse
Special itet:

Inventar

Ejnar Schüsler

Fuglelivet i Nymosen
Nå, Fuzzy! Skal vi i mosen?

Den kære labrador er nu 5 år
gammel og ud over at være fa-
miliens daglige livsglade cen-
trum, har den også lært mig at
stå tidligt op, tage imod dagen
og så gå den morgentur i Nymo-
sen. Lørdag og søndag. Ved 7-
tiden.

Og mens Fuzzy ”indsnuser”
nyeste meddelelser og duftpro-
vokationer og selv opdaterer si-
ne territorieafmærkninger, har
jeg mulighed for at følge lidt
med i fuglelivet. Nye unger?
Frafald? Skeænderne – er de her
stadig?

Mange spørgsmål hele tiden,
så for at gøre det lidt mere over-
skueligt, så kommer her en me-
re systematiseret gennemgang
af mine vigtigste iagttagelser
gennem de sidste 5 år.

Lille lappedykker
Antallet er i klar stigning. Re-
korden er 6 stykker midt på søen
i slutningen af april. De virker
ikke så sky mere, så der er ofte
god mulighed for at se deres
”skinnende” brunrøde farve på
hals og kinder. I klart vejr og i
kikkert: ”den er bare så smuk!”

Skeand
Igennem vinterperioden har vi i
år haft rigtig mange på besøg (6
– 8 stykker) – og i øjeblikket er
der mindst et par, der holder til i

mosesøerne. Hannen er i disse
dage i flotteste pragtdragt – hvis
de yngler, er det første gang!
Hvem ser ungerne først?

Stor skallesluger
Hver vinter og i det tidlige

forår er der adskillige eksem-
plarer af stor skallesluger ude
på vandet (5 – 8 stykker). Fu-
glen er ret sky og yngler
sjældent i Danmark. Hannen er
nem at kende med sit smalle
røde næb, mørke grønne hoved
og overvejende hvide dragt, ….

Grågæs
Er det udflyttere og ungfugle fra
Utterslevsmose-bestanden, der
har slået sig fast ned hos os? I
hvert fald er det tredje år i træk,
at de har succes med at få unger
på vingerne. Der er 2 par med
hver 5 kernesunde unger, der
kan nydes tæt på. Meget tillids-
fulde. Gåsegang på stien – mor-
somt syn!

Knopsvane
Der er til gengæld store proble-
mer. Hvorfor mister svanerne
deres unger? De sidste 2 år er al-
le ællingerne gået til. Og i år er
der allerede 2 ud af 7 unger væk
(d. 2/6)! Der er forskellige teori-
er blandt os hundeluftere, men
ingen præcis viden. Men det

klæder altså Nymosen at have et
majestætisk svanepar med
ællinger omkring sig gennem
sommeren. Hvem tager ansvar?

Troldand. Taffeland.
Gråand
Sidste år havde alle ællinger.
Der skulle være mindst et nys
ankommet ”sæt” fra taf-
felænderne og i hvert fald 11
ællinger fra gråænderne. I fin
form!

Til sidst
….fiskehejren er regelmæssigt
på besøg. En gang set i luften
med redemateriale, hvor er re-
den?

…. gøgen blev hørt og set for-
leden

…. spurvehøgen ses ofte i gli-
deflugt hen over mosen. Den
mobbes væk af kragerne.

…. sumpskildpadde(?) kan ses
på træstykke ved svanernes re-
deplads.

God tur i mosen

Iben og Ejler

ViseVers i Vangede
17. juni kl. 12:45

Biblioteket
Vangede Bygade

Verdens mindste
cirkus - med verdens
største numre!
Børn og voksne begejstres
over vores program med le-
vende dværggrise – cowboy
numre – trylleri – klovneri. De
tibetanske dværgvildsvin
“Gyssi-Pjokki” og Anton-
Mulle-Møf” m.fl. underholder.
Forestillingen varer 50 min. og
alle kan have glæde af grisenes
optræden lige fra vuggestueal-
der. Vi invitere nogle børn fra
tilskuerne til at være med i for-
stillingen. kl. 13:00

Sminketeatret
Har sminket børn i Zoo og Ti-
voli i flere år, men kommer nu
også til Vangede.
Vi maler alt fra prinsesser til
vilde dyr – med en flot sminke
kan du være med til at gøre
festdagen i Vangede mere far-
verig.
Skal du være dagens flotteste,
sjoveste, vildeste eller sødeste
i Vangede Bygade. kl . 11-14

Fredag, den 16. juni
kl. 15:00 - 15:45
Dysses eventyr
-drømmen mellem løgn og
sandhed for både børn og
voksne.
“I 25 år har jeg boret efter olie
over hele verden. Nu fortæller
jeg mit livs eventyr med min
konkylie, min krokodille og
min tudse. Det handler om
kærligheden, fantasien, ang-
sten og livsglæden”VANGEDE BYGADE 41

2820 Gentofte

Klinik 39 65 21 91, Mobil 21 91 40 61

· Hudpleje & Make-up
· Manicure & pedicure
· Aromaterapi- & alm. massage
· Kunstige negle
· Urtebaseret kosttilskud
· Vægtkontrol (tage på/tabe sig)
· Gaveartikler til ham & hende

Krop & Sjæl
v/ Lægeexam & aut. Kosmetolog

& negletekniker

Marianne Meinert

Gem denne kupon
og få 10 % rabat

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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Vi, mine forældre, lillesøster og jeg flyttede til Vangede i
1962, og jeg startede på Mosegårdsskolen i 6. klasse.
Det var noget af en omvæltning fra
mine tidligere folkeskole, vi flytte-
de en del i min barndom. Jeg starte-
de på Østrigsgades skole på Ama-
ger, det var dengang skolegården
var delt op i drenge- og pigegårde,
det var med til at gøre det mere inte-
ressant at komme tæt på de “dum-
me tøser”. Jeg husker ikke så meget
fra disse mine første skoleår, men
noget står stadig som en skræk; læ-
gebesøgene på skolen, hvor vi skul-
le vaccineres. Alle elever stillede
op i en lang række op af den ene
trappe, ind igennem lægens konsu-
lation og ned af den anden trappe,
på det sidste stykke skulle vi rulle
ærmerne op og så ellers bare være
klar. Alle de foregåendes hyl kunne
høres langt ned af trappen. Jeg var
skrækslagen og nægtede at blive
stukket, der var en vældig ballade,
men jeg slap og skulle så i stedet
med min mor til vaccination på Se-
ruminstituttet. Det var ikke meget
bedre, men jeg blevet lovet en stor
is, så det gik.

Selve undervisningen husker jeg
ikke ret meget om, men noget an-
det der også står klart fra denne
skole, var skolemadderne “yrk”,
det var dog frygteligt. Det gjaldt
om at få madpakken gemt i skole-
tasken, gå ned i madkælderen og
sige man var færdig, for så kunne
man få en humpel rugbrød med
fedt, se det var sagen! Madpakken
smed vi på hjemvejen ind i en gam-
mel have ved et Vaskeri på
Backersvej, der var mange buske,
som igennem årene må være blevet
til en hel losseplads med alle de
madpakker. Jeg husker også skolen
for nogle dejlige lørdag eftermid-
dage, hvor der blev vist film i gym-
nastiksalen, vi sad på meget tæt
hold, for det var noget af et tilløbs-
stykke, og vi var jo omkring 1.000
elever på skolen.

I 4. klasse flyttede vi til Kobbel-
vænget i Husum, det var en moder-
ne skole, og her fik nogle gode læ-
rerkræfter puttet en del ind i hove-
det på mig, her havde jeg nogle go-
de skoleår. Selv skoletandlægen
var utrolig forstående, han lærte
mig at slappe af i tandlægestolen, i
hvert fald så meget, at han kunne
komme til at bore i en tand, og jeg
overvandt noget af min tanlæge-
skræk, selvom det stadig gibbede
en del i kroppen når de startede
med at kalde til tandlægebesøg
over højttalerne.

Jeg var blevet så glad for Vold-
parkens Skole at jeg havde svært
ved at skulle skifte skole igen, da

vi flyttede til Vangede, de sidste
måneder af skoleåret ville jeg blive
på Voldparkens Skole og måtte
derfor cykle fra Vangede til Husum
hver dag. Det var også svært at
skulle tage afsked med de gode
kammerater jeg havde fået på
Voldparkens Skole og i bebyggel-
sen i Kobbelvænget.

Men efter sommeren 1962 skulle
jeg i gang med Mosegårdsskolen
og nye kammerater. Her føler jeg
virkelig, at jeg mangler noget i min
opvækst, når man flyttede så meget
rundt. Det var ubehageligt, at man
ikke vidste så meget om de andre
børn og lokalområdet, for man føl-
te sig tit udenfor, det var i hvert
fald svært for de andre elever at ac-
ceptere, at man ikke kendte alt lige
så godt som dem og derfor måtte
de forklare en hel masse, så det var
ikke altid man blev indviet i livet
udenfor skolen. Rigtige kammera-
ter blev der aldrig basis for, og un-
dervisningen var noget speciel. I
dag vil jeg sige mangelfuld, vi hav-
de en klasselærer, som direkte ud-
talte; at undervisningen ikke inte-
resserede ham, så enten fulgte ele-
verne med eller også var det i hvert
fald ikke hans problem, så det fik
jeg ikke meget ud af. Der blev na-
turligvis lavet en del drengestre-
ger, især af drengene fra Stolpehøj
og Stolpegårdsvej. Der var især én
dreng i klassen, som stod for en del
af alle drengestregerne, dog ikke
dem alle sammen, men når klasse-
læreren kaldte os sammen og true-
de med kollektiv afstraffelse, ja så
stillede Nutte altid op og tog skyl-
den for en af os andre. Klasselære-
ren var godt klar over det og nogle
gange måtte Nutte gå ned igen, så
blev der stille i klassen til den skyl-
dige havde meldt sig. Klasselære-
rens ørefigner var noget der kunne
mærkes, jeg tror ikke han slog så
hårdt til Nutte, når han havde mis-
tanke om at han tog skylden for en
kammerat. Men ørefigenen var
bedre, end alt for mange eftersid-
ninger, (de skulle jo også skrives
under derhjemme).

Jeg husker nogle af de drenge-
streger jeg var med til: Vi skulle
stille op klassevis nede i skolegår-
den og fik først lov til at gå ind i
skolen når der var ro i geledderne.
Så hændte det, at vi tog fat i en af
de mindre elever, gemte ham imel-
lem os og tvang ham på denne må-
de til at gå med op til vores klasse-
værelse, her slap vi ham løs og så
løb han ned til sin egen klasse, men
kun for at få en skideballe for at

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

Vær med i
ViseVers -kaproning

hos Matas i Vangede

K valitets rens udføres
Eksklusiv kemisk rens og pres

•
•
•

Kilorens
Alm. rens
Skjortevask

•
•
•

Ruskind & pelse
Gardinrensning
Pelsopbevaring

P ræmie
til bedste roerdagens

En skolehistorie
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komme for sent og hvor h…...
havde han været?

En anden gang var vi nogle styk-
ker der havde tømt vores blækhus
ud af vinduet og ned af væggen.
Det så jo utroligt flot ud oppefra,
jeg kan ikke huske hvordan det
kom af igen, men det smertede en
del på siden af hovedet og en efter-
sidning blev det vist også til.

Matematiklæreren kan jeg des-
værre ikke huske navnet på, men
hun forstod at gøre faget så interes-
sant at jeg betragtede det som en
sport at blive færdig med hæftet så
hurtigt som muligt. Det viste sig at
være en fordel det år jeg brækkede

højre tommelfinger og dermed ik-
ke kunne skrive. Det ville have
ærgret mig ikke at have været lige
med i matematik og geometri, men
heldigvis var jeg så langt foran, at
det ikke fik nogen betydning for
disse fag. Tommelfingeren bræk-
kede i en kamp om nogle papir-
kramper, som vi havde fået en del
af en vikartime til at gå med at sky-
de efter hinanden.

Med hensyn til dansk var min in-
teresse lige så lav som lærerens, så
det gik lidt trægt, men en ting har
bidt sig rigtig fast; det var den dag
klasselæreren kom ind i klassen og
fortalte at Kennedy var blevet myr-
det, det var noget af et chok. Un-
dervisningen blev indstillet og vi
snakkede meget om hvilken betyd-
ning det ville få, og for første gang
blev undervisningen spændende,
for de kommende dage lavede vi et
arbejdshæfte omkring Kennedy og
mordet (jeg har det endnu).

Til sang og træsløjd havde vi den
samme lærer, træsløjd syntes jeg
var noget besværligt noget, for
hjemme havde vi alle mulige ma-
skiner til at klare den slags med, da
min far havde et maskinværksted,
jeg fik da lavet det der forventedes.
I sang mente læreren at de elever,
der ikke havde talentet, kunne sid-
de på sidste række. Hvis de så lod
være med at synge med, så de an-

dre kunne få noget ud af undervis-
ningen …. Det medførte naturlig-
vis at vi foretog os nogle ting som
gjorde, at vi tilbragte en del af ti-
den ude på gangen, og dér får man
jo ikke meget undervisning.

Metalsløjd, ja her havde vi Hugo,
en meget bestemt, men også ret-
færdig lærer. Hvis man overholdt
regler for brug af maskiner og
værktøj, så husker jeg det kun som
nogle positive og gode timer, jeg
snød ganske vist lidt og smuglede
nogle af opgaverne med hjem,
hvor jeg jo havde maskiner til rå-
dighed. Jeg havde i en del år arbej-
det med boremaskiner og dreje-

bænk, så det med at skulle til at file
med håndkraft, var ikke lige mig.

Gymnastik, var noget af en strop-
petur, i hvert fald nogle gange. Jeg
husker en dag hvor vi havde været
lige længe nok om omklædningen,
og da vi endelig stod nede i gymna-
stiksalen og der var faldet ro over
geleddet, ja så kommanderede læ-
reren os op til omklædning og på 2
rækker ude i skolegården, og der
vankede sveder hvis man sinkede
projektet, så det var bare i gang, og
fra skolegården var det turen om
igen. Jeg husker ikke hvor mange
gange vi nåede, men det var noget
af en stroppetur. Vi var nogle styk-
ker som ikke var helt vilde med
gymnastikken og derfor snød os til
en tur på fortet i stedet for, det hav-
de vi meget fornøjelse af, indtil det
blev opdaget, det kostede igen en
del eftersidninger. Vi kunne jo hel-
ler ikke klare alle disciplinerne til
eksamen, men så blev der udlovet
flødeboller til hele klassen hvis al-
le kunne stå på hænder næste gang,
så måtte vi jo til det, for ellers gik
det ud over klassekammeraterne,
det lykkedes også, og vi fik fløde-
boller.

En diskussion mellem mig og
træsløjdlæreren, endte med at han
efter at have tildelt mig en ørefigen
låste mig inde i sløjdlokalet, da jeg
fandt det yderst urimeligt og samti-

dig var bange for hvad han kunne
finde på når han kom tilbage, så
valgte jeg at kravle ud af vinduet
(der er højt ned) og så løb jeg hjem.
Min far blev utrolig vred og efter
en opringning til inspektøren fik
han gennemtrumfet et møde på
kontoret med det samme, med læ-
reren, inspektøren, mig og min far.
Efter dette møde ville min far ikke
lade mig møde disse lærere igen, så
jeg startede efter nogle dage på
Munkegårdsskolen, min 4. folke-
skole.

Skolen var rimelig ny og med un-
ge lærerkræfter, som havde en no-
get anden indstilling til eleverne,
jeg følte hurtigt at her var man vel-
kommen både blandt lærere og ele-
ver, og jeg fik nogle virkelige gode
år på Munkegårdsskolen. Jeg kom
rigtig godt ud af det med de fleste
af mine lærere, der var måske lige
lidt med tysklæreren, men både
dansk- og matematiklærerne havde
en god forståelse for at gøre stoffet
interessant. Selvfølgelig var der
også drengestreger på Munke-
gårdsskolen, men ikke så mange,
jeg husker især en forfærdelig én vi
lavede; i fysik havde vi lært en del
om krudt o.s.v. Det var vi nogle
stykker der syntes var meget spæn-
dende, så vi fortsatte derhjemme
med diverse bomber og især for-
søgte vi os med nogle gevaldige
røgbomber med svovl, det var ikke
til at stoppe igen og lugtede frygte-
ligt. Vi anbragte en sådan pæn stor
portion på gulvet på drengetoilettet
og der blev hurtigt en så tæt røg at
alle flygtede ud, desværre var der
gået lidt ild i en toiletdør. Den så
ikke så pæn ud bagefter, men det så
ud til at vi slap fra det, indtil at vi
blev kaldt over højttaleren og skul-
le stille nede hos inspektøren, der
var en af de mindre elever der hav-
de sladret. Sikken en historie, vore
forældre måtte betale for døren og
alle vore kemikalier blev smidt i
mosen.

Begge mine børn har gået på de
samme Vangede-skoler, her mange
år efter var der kommet en noget
anden ånd på Mosegårdsskolen, og
jeg blev glædeligt overrasket, også
over de mange dygtige og engage-
rede lærere, og det var en fornøjel-
se at deltage i skolens liv. Mange
lærere gjorde et flot stykke arbejde
for at give eleverne en god ballast
med videre i livet. Nogle af disse
lærere kan desværre ikke være med
til Mosegårdsskolens skovtur her
den 17. juni, jeg tænker bl.a. her på
Peter Sjøholm, som med sit store
gåpåmod og engagement gav især
de store elever nogle uforglemme-
lige oplevelser. Og Høpner som
med sin store indlevelsesevne for-
stod eleverne og hermed kunne gi-
ve dem en utrolig god vejledning
til deres videre valg her i livet.

ViseVers i Vangede
17. juni kl. 13:00

Vangede Batteri ved
“Mosegårdsskolen”

Gamle Mosegårds-
elever og lærere skal
mødes igen.

Der ser ud til at vi bliver rigtig
mange på Vangede Batteri! den
17. juni, jeg håber der også kom-
mer mange lærer så vi rigtig kan
udveksle livshistorie efter “Mo-
segårdsskolens fald”

Så til de sidste – ud af døren den
17. juni ml. klokken 13 og 15,
ikke kun for at feste i Vangede
men også for at møde gamle
kammerater og lærere.

Husk at kontakte kammerater
som ikke har haft mulighed for
at læse dette i Vangede Avis.

Der er ikke lagt et konkret pro-
gram for skovturen, vi mødes
bare, nyder vores medbragte
samt hinandens selskab.

OBS! Alle bedes være med til
at området forlades lige så fint
og rengjort som når vi kommer.

Helle Hamann Mortensen

Mosegårdsskolen 1971-1982

Kampen mod skolens nedlæggel-
se var desværre forgæves, men den
gav nogle gode venskaber mellem
os forældre og de lærere, der var
aktive for bevarelsen af skolen,
men det er en historie for sig selv,
måske vil jeg senere fortælle om
forløbet. Efter nedlæggelsen af
Mosegårdsskolen, havnede jeg
igen på Munkegårdsskolen, denne
gang som forældre, der blev taget
godt imod os, skolenævnet havde
gjort et stort stykke arbejde for at
overgangen blev så smertefri som
muligt, både for elever, lærere og
forældre, vi kunne ikke andet end
føle os velkomne.

Anonym (navnet er

redaktionen bekendt)
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Va
ngede Fes tival

i S uper B rugsen Vangede

Vi fejrer Fes tival med længere
åbent kl. 8-18 og super gode tilbud

3-4 s tore flotte T-bone-s teak
pr. pk. ca. 1 kg

6 fl. Jumilla R eserva 1995

5 x 1½ liter Coca Cola
Alm. eller light

L ørdag 17/6-2000
E xtra åbent 8-18

K un i

kun 99,-frisk frosne

kun 149,-spar 150,70

kun 49,-+pant

spar 35,75
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10-20
ALLE HVERDAGE ALLE LØRDAGE

10-17

Nyd røgen fra et
spejderbål hver onsdag

Når skolesommerferien nærmer
sig, er der som regel både glæde
og lidt hængemuleri i de små
hjem. Glæde over at kunne luk-
ke bøgerne i lang tid og ikke få
dårlig samvittighed over mang-
lende lektielæsning i det gode

vejr. Men
også hænge-
muleri – for
hvordan skal
man så få ti-
den til at gå ...

KFUM spej-
derne i Van-
gede har et af
forslagene til
det. Hver eneste onsdag aften
fra kl. 18.30 til i al fald 20.00 er
der mulighed for helt uforplig-
tende og ganske gratis at kom-
me ned ved Vangede Kirke i
Ungdoms- gården og riste en
pølse og drikke lidt sodavand.
Her er mulighed for at møde
nye venner – eller mulighed for
at være sammen med de gamle,
som man bare kan tage med. Og
det er for alle fra 7 år og op til 17
år – piger som drenge. Så nu
ved I, hvad I i alfald skal lave
om onsdagen ...

Med venlig hilsen

Lars Ravn

Mobil 40 11 28 84

lars.ravn@mail.tele.dk

http://home13.inet.tele.dk/lars-

ravn

ViseVers i Vangede
17. juni kl. 10:00

Kirken
Vangede Bygade

Rundstykker og gospel
Vangede Kirkes bidrag til fest-
lighederne den 17. og 18. juni
bliver lørdag fra klokken ca
10.30 gospel-koncert med 30
mands kor og orkester ”Gospel
Inc.”. Det er bare så flot!
Adgang er gratis.
Der bliver også muligheder for
at købe morgenkaffen og et
rundstykke hos spejderne i den
forbindelse.

Søndag kl. 20

”Forelle-kvintet”
Søndag kl. 20 spiller Pro Tem-
pore-kvintetten inde i kirken
Schuberts berømte og vidun-
derlige ”Forelle-kvintet”.
Kammerkoncerten søndag ko-
ster 60 kr.

ViseVers i Vangede
17. juni kl. 10:00

i Vangede Bygade

Spisning
Fra kl. 13:00 er GBK-Restau-
rant klar ved grillen; Du kan
vælge mellem oksetyndsteg +
Kartoffelsalat/pastasalat og 2
grillpølser + kartoffelsalat/pa-
stasalat, for 45,-. Du kan også
købe et glas vin.

Cafe Rhina tilbyder i dagens
anledning en flæskestegssand-
wich.

Der er naturligvis også mulig-
hed for at nyde maden i en af
Bygadens griller eller pitzza-
forretninger eller en pølse hos
Pølse-Else.

Tuborg
stiller en fad-øl’s pavillon op
ved Super Brugsen, her kan du
købe sodavand og fadøl.

Ma s s a g e

H e a lin g

S a m ta le

Anne Heinung

39 76 66 86

KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60
v/ Jan Schou
39 68 10 17

Jægersborg

Autolakering ApS

Flemming Olsen
Telefon 39 65 17 32 · Fax39 65 17 34

Alt under et tag

Mes terlodden 20
2820 Gentofte

P ladearbejde
Autolakering
Autoreparation

39 68 10 17

Jægersborg
Autoplade
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Rettelse til “Kunst i Vangede”
I oplysningerne om “fuglen”
havde Erling Eriksen bl.a. støt-
tet sig til Gentofte Kommunes
fortegnelse over kunstværker,
men vi er nu blevet bekendt med
at figuren er udført af billedhug-
geren Henrik Starcke. Vi har
klippet lidt i “Egebladet” fra
nov. 98’.

Ligesom ræven har vi her på
Egebjerg ind- og udgange. En af
dem er Stolpegårdsvej 24, hvor
der er indgang til .

På plænen foran indgangen til
“Vibebo/Glentebo og Drossel-
bo” står en stor rødbøg, under
denne en granitsokkel med en
bronzefigur af en fugl. Arten er
lidt svær at fastslå, men må nok
nærmest betegnes som et fabel-
dyr.

Historien om fuglen fortaber
sig i det uvisse, men det er lyk-
kedes at finde frem til et billede,
der er omkring 25 år gammelt,
og her står skulpturen på sin
plads, mens et lille bøgetræ bli-
ver plantet.

Hvem kunstneren er, har også
voldt nogle problemer. I kom-
munens fortegnelse over kunst-
værker står fuglen som udført af
Per Ulrich, men da vi kontakte-
de hans enke, og hun undersøg-
te sagen, kunne hun ikke fínde
noget i arkiverne. Desuden pas-
sede udseendet ikke til hendes
mands stil.

Ved nærmere eftersyn af bron-
zefiguren fandt jeg initialerne
LJ, som førte mig frem til bron-
zestøberiet Leif Jensen ApS,
som er grundlagt i 1971. Selv-
om firmaet i dag drives af søn-
nen Peter Jensen, deltager både
Leif og hans kone Jytte i det
daglige arbejde, og Jytte Jensen
kunne, efter at have modtaget et
billede af fuglen, uden større
problemer finde frem til kunst-
neren.

Hun kunne endvidere oplyse,
at de har støbt den i januar 1972.
Kunstværket er udført af billed-
huggeren Henrik Starcke, som
levede fra 1899 til 1973 og var
bror til politikeren Viggo

Starcke. Modellen er udført i
træ, og for at give den et rustikt
udseende, er den blevet brændt
på overfladen. Udseendet kan
også minde noget om et mose-
fund.

Henrik Starcke, gav med sin
fabulerende og eksperimente-
rende kunst, dansk billedhug-
gerkunst nye impulser, og man-
ge store udsmykningsarbejder,
bl.a. et Dronning Dagmar relief
i Ringsted og Danmark efter

befrielsen hos forsikringssel-
skabet Danmark i København,
som i dag er overtaget af Tryg-
Baltica forsikring, samt flere
fígurer til FN bygningen i New
York.

Søster Helene, som blev ansat
i 1964, den gang på Vesterled,
kan berette, at der foran plænen
var et plankeværk der så forfær-
deligt ud. Det blev revet ned, og
et par træer blev plantet. Der var
en del problemer med at få dem
til at gro, så personalet måtte
dagligt ud med vandspanden.
Søster Helene beretter videre:

“Pludselig en dag stod skulp-
turen på plænen, den stod der
bare, ingen havde spurgt eller
meddelt os om dens opstilling.

Jeg tror Gentofte Kommune
har købt den for at støtte kun-
sten og den pynter da også".

Vi takker Torben Schwartz-Sø-

rensen, for klarlæggelse af en

fugl i Vangede

Vi har tidligere omtalt Henrick
Starcke i forbindelse med “Lø-
ven” ved Bakkegårdsskolen,
Vangede Avis nr. 20.

Vangede Bygade 114, 2820 Gentofte
39 65 60 64

SILHOUETSILHOUET

Vi takker alle for den store interesse ved
SILHOUET’s 5 års fødselsdag.

Pia Christensen,
Liselotte Bang og
Fie Christoffersen.
“Vinderne har fået besked”

I SILHOUET har alle lige været på de mest
eftertragtede kurser, så vi er helt up to date til
at kunne betjene vore kunder i det sidste nye
inden for klippe – farveteknikker, også til
herrerne.

Vinderne af konkurrencen blev:

Vi ses i

Timetilbud 17. juni
10.00 - 11.00
Malerullesæt

29,75 - TIMEPRIS 19,99

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 16.00

10 ltr. Loft & vægmaling

Runde haveduge
alle str. FRIT VALG

5 kg. Polyfilla

BAYER Ukrudtspistol

150,00 - TIMEPRIS 74,99

74,00 - TIMEPRIS 49,99

356,00 - TIMEPRIS 279,99

98,00 - TIMEPRIS 79,99

5 ltr. Træbeskyttelse
trnsp. sort - grøn - brun

199,00 - TIMEPRIS 149,99

J
F

2
0

0
0
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Vangede Bygade 77
2820 Gentofte
Tlf.: 39 65 34 00

Super timetilbud
lørdag d. 17/6

-10%

40,-

Fra 14.00-15.00
Al spiritus

Fra 15.00-16.00
Kom ind og smag

Tarapaca Chardonnay
eller

Sauvignon Blanc
Superpris

Normalpris 56,75

www.skjold-burne.dk

ViseVers i Vangede
17. juni kl. 16:30

Hovedscenen
Vangede Bygade

STIG MØLLER TRIO
Stig Møller: Startede som folke-
sanger i 1960-erne. I slutningen
af 60-erne var Stig med til at dan-
ne “Steppeulvene”, og senere
igennem 1970-erne var Stig med
i grupper som: Kaj’s Camping –
Skousen/Ingemann – Starfuckers
– Skjald m.fl., og det er også ble-
vet til egne LP-udgivelser og
eget orkester, nemlig: Stig Møl-
ler Band.

Aktuel udgivelse: “Sikke en
dejlig dag”. P.t. har Stig Møller
en dobbelt-CD ude med titlen:
”I Vennernes Tegn”

Peter Ingemann: Oprindelig
jazzmusiker, men via jobs med
Peter Belli i slutningen af 1960-
erne blev kontakten til rocksce-
nen resultatet, der gjorde Inge-
mann til el.-bassist og sanger i
Young Flowers. Det er blevet til
adskillige LP-indspilninger bå-
de med selvstændige numre fra
de grupper Ingemann tilhører,
og som studiemusiker for diver-
se solister.

Ken Gudman: Har været med
fra de første “pigtråds-dage”
med “Danish Scharks”, “Melvis
and his Gentlemen”, “Defen-
ders” og “Young Flowers”. Ken
bliver med rette betragtet som et
af de største trommetalenter.

Derfor har Ken spillet med alle,
lige fra “Trille” til “Peter Thorup”.

Når Stig Møller, Peter Inge-
mann, Ken Gudman kalder til
“Party”, så er alle typiske repræ-
sentanter fra 1. årgang af Dansk
Rock.

Vangede apoteksudsalg
Vangede B ygade 77

tlf. 39 65 46 00

Apoteket informerer

om hovedpine !!
Næsten alle kender det
Når alle hovedpinesygdomme
anskues under et, har 96% af be-
folkningen oplevet hovedpine
på et eller andet tidspunkt i de-
res liv. Der er med andre ord kun
4% af befolkningen, der aldrig
har oplevet at have hovedpine.
3% har dagligt eller næsten dag-
ligt hovedpine. Blandt dem, der
har hovedpine, er der en over-
vægt af kvinder, specielt når det
gælder migræne. De fleste, der
får hovedpine, får enten hoved-
pine af spændingstypen (spæn-
dingshovedpine) eller migræne.

Hovedpine kan også skyldes
tandproblemer, væskemangel,
jernmangel, depressioner, dår-
ligt syn, forhøjet blodtryk, fe-

ber, alkohol, lægemidler, tilsæt-
ningsstoffer eller overdosering
af smertestillende lægemidler.

Er du i tvivl om hvilken type
hovedpine, du har, kan du med
fordel føre dagbog over dine ho-
vedpineanfald. Dagbogen hjælper
dig til at få et overblik og gør det
nemmere for dig i samarbejde
med din læge om at finde en god
løsning. I dagbogen skriver du
op, hvad der sker før, under og
efter hovedpinen, hvordan smer-
ten føles, og hvor ofte du får ho-
vedpine.

På apoteket har vi en sådan
dagbog, du kan hente gratis.

Vangede apoteksudsalg

Helle Thomasen
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

Billedindramning i
træ og aluminium
Opspænding af

broderier
Spejle efter ønske

Kunstplakater

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

Få en gratis privat på internettetannonce www.vangede.dk
Få en på Vangedes kalenderbegivenhed www.vangede.dk
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Nyt fra Kirken
Sognemedhjælper fra Van-
gede til Vangede

• Har du brug for nogen
at tale med?

• Kunne det være rart
med et besøg?

• Har du brug for et godt
råd eller et øre, der lytter?

Nu er der ikke blot to præster
ved Vangede Kirke, men også
en sognemedhjælper, ansat
med netop denne opgave. Hun
hedder Annette Skytte og er
vokset op i Vangede og har gå-
et på Mosegårdsskolen. Efter
seks år ansat ved Domkirken i

København er det os, der får
glæde af hende. Få en aftale
med Annette Skytte – hun
træffes lettest tirsdag, torsdag
og fredag mellem 9 og 11 på
tlf. 39 76 12 91.

Jakob Rønnow

mode

Vi har nu nedsat en del kjoler,
bluser, nederdele, buks, toppe m.m.

-20% -30% -40%
Alle vindjakker -20%

Sommersalg
Fransa · Intown · Signature m.fl.

Kig ind hos

Stofposer bliver til grønne
områder for børn
Matas i Vangede tilbyder en stofpose, der ikke blot
skåner miljøet, men aktivt gavner det.

Når varerne skal bæres hjem,
kan Matas i Vangede tilbyde si-
ne kunder noget så unikt som en
bærepose, der er skabt med det
formål at gavne miljøet.

Posen er af stof, og kan derfor
bruges igen og igen, men derud-
over sørger den også for at ska-
be flere grønne områder for
børn i Danmark.

Eller rettere sagt – det er Ma-
tas kunder, der gavner miljøet
ved, istedet for en plasticpose,
at købe stofposen for blot 3 kro-
ner. Halvdelen af beløbet går
nemlig ubeskåret til Matas Mil-
jøfond, der alene er oprettet
med det formål at give penge til
plantning af træer og buske,
hvor børn leger.

Siden Matas oprettede miljø-
fonden i 1995 har børn i over

350 institutioner fået grønne le-
gepladser, men Christian fra
Matas i Vangede så gerne, at
børnene i Vangede også fik glæ-
de af fonden.

Da stofposerne og Matas Mil-
jøfond går hånd i hånd, betyder
det at vi dels gerne vil opfordre
til at flere af vore kunder vælger
stofposen fremfor plasticposen,
og dels vil vi fortsat gøre op-
mærksom på, at alle kan søge
Matas Miljøfond om penge til
plantning af træer og buske,
hvor børn leger.

Så jo flere der køber stofpo-
sen, jo flere grønne områder til
børnene. Vi har ansøgningsske-
maerne i butikken, fortæller
Christian, som glæder sig til at
kunne se de første træer og bu-
ske blive plantet i Vangede.

Tlf. 39 65 66 06

Skt. Hans
udflugt

Fredag d. 23 juni

Tilmelding og program
ved henvendelse i caféen

v/Vibeke Ber trand
Vangede Bygade 39

2820 Gentofte
Tlf. 39 65 57 41

Lørdag d. 17/6-00
har vi gadesalg:

Rokokko Buketter
á 50, 75, & 100 kr

ViseVers tilbud
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Sankt Hans udflugt

Det er en ældgammel skik at
valfarte til Vangede Kilde på
Skt. Hans aften. Kilden blev be-
rømt, fordi man mente, at van-
det havde en helbredende kraft.
I 1995 genoptog Café Rhina og
vangedeborgerne denne skik, og
det er nu 6. gang vi drager af-
sted. Kilden ligger ved Gentofte
Sø, på Vangedesiden, og vi går i
samlet flok dertil. Vi griller re-
velsben, pølser, majskolber, ba-
naner og flækbrød. Der er tale,

sang og underholdning af Møl-
leåens folkedansere.

Som skikken var, drikkes der
af det helbredende vand fra kil-
den, og penge lægges på blok-
ken til værdigt trængende.

Når mørket begynder at sænke
sig, bevæger vi os i fakkeltog til
søen, hvorfra vi kan se bålet på
den anden side. Vi synger Mid-
sommervisen og sender heksen
afsted med fyrværkeri. Turen
ender tilbage i Café Rhina, hvor

vi slutter med varm “heksesup-
pe”.

For dem, der ikke kan gå hele
turen, er det muligt at køre til
kilden og deltage i festligheder-
ne dér.

Nærmere program og billetter
fås i Café Rhina. Arrangemen-
tet støttes dels af “Villabyernes
Boligbutik”, Vidarskolen og an-
dre frivillige hjælpere, der også
holder af Vangedetraditioner.

Rhina Hansen

Café Rhina

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 snak og folderen

Brich & Wørmer
39 68 33 30

Vangede Bygade 114, 2820 Gentofte

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

ViseVers i Vangede
17. juni kl. 12:45

Hovedscenen
Vangede Bygade

Brdr. Vesth
En time med Thorkil og Peter
Vesth er en blanding af festlige
sange, smukke ballader,
stand-up comedy og swingen-
de countrytoner.

Thorkil håndterer klaveret på
sin herlige personlige facon,
afvekslende med harmonika
og guitar. – Peter spiller vel-
klingende fingerspilsguitar og
synger sine egne og andres
sange med en blanding af godt
humør og stille underfundig-
hed. Sangene binder han sam-
men med muntre kommenta-
rer, krydret med Thorkils små
tilføjelser.

Af deres mest kendte numre
kan nævnes “Veras Vinter-
ven”, “Solskinsvejr i Septem-
ber”, “Alt for meget forår”,
“Solvej min Sommersang” og
“Bare fire linier”.

De har i alt udsendt 17 al-
bums, og deres sange er ind-
sunget af bl.a. Bjarne Liller,
Erik Påske, Dræsinebanden,
Maria Stenz m.fl.
• Sammen med John Friis er

de musikalske ledere af Ti-
volis Vise-Vers-Hus og har
selv startet sæsonen derinde
i de sidste 18 år.

• Fra 1982-93 havde de deres
eget Vise Vesth Hus i Gud-
hjem

• “Vesth-Vennerne” er navnet
på deres fan-club med over
300 medlemmer og eget
blad og toilet.

• 1995 åbnede de Vise-Vesth
Randkløve, beliggende på
den smukke strandvej mel-
lem Gudhjem og Svaneke.
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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.

din lokale kiosk

Salg af alle HT kort
Klippekort og månedskort

Vangedevej 144, Tlf. 39 69 13 95

MunkeKiosken

Fest og Kultur tilbud

3 fl. Italiensk vin

kr.110,-
GR AT IS
udbringning af varer

T ips og
L otto

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

Se vor es
Gr i l l -ti lbud

20,-
Kom også ind i butikken og se slagterens
ViseVers tilbud Så kan festen forsætte hjemme hos dig selv

Svinemørbrad

Tyndstegsfilet

1/2 kam med spæk

kom ind og få vores farverige brochure, og slagterens
rådgivning, så skulle du være sikret succes til din næste fest

Skal du have fest

17. juni har viViseVers tilbud
ude på torvet  kom og smag
vores grillpølser
m/kartoffelsalat til:

kl. 12-13

kl. 14-15

kl. 13-14

3 snegle

Kr.

F r isk brød
hver dag

fra
eget bager i

Vangedevej 142
Tlf. 39 67 58 18

Tilbudet gælder d. 17. juni

ViseVers
tilbud

12,-

ViseVers i Vangede
17. juni kl. 12-15

Munketorvet

Den levende Jukebox
2 glade musikanter underhol-
der fra kl. 12 - 13.

Stykvis
4 mand fylder torvet med deres
glade toner fra kl 13 - 15. Syng
med og tag Jer evt. en sving-
om

Vangede slagteren
stiller grill op og der er mulig-
hed for at stille sulten med en
grillpølse med kartoffelsalat
for 20,-

Tuborg
stiller en fadøl’s pavillon op og
GVI står for salget af øl og
vand.

Munkekiosken
har en bod hvor du kan få et
lækkert glas vin.

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
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tag
e
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tag

e m
/as
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t

Tag
dækning m/Ic

opal Gratis éntre
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Hvis du har læst Vangede avis, skulle det være nemt at svare
på nedenstående spørgsmål ellers må du igennem avisen
igen.

Det er dejligt hvis du har fornøjelse af at læse Vangede Avis,
men husk også at være opmærksom på vore annoncer og støt
de butikker der bakker op om Vangede Avis, ved at handle i
dem. Og som du kan se kan der jo også være penge at spare
– se alle ViseVers/timetilbudene den 17. juni

Har du læst avisen?

3 x 150,-Vi trækker lod blandt de rigtige
besvarelser om 3 gavekort

Husk at udfylde den anden side med navn og adresse

Hvor kan man købe loft & vægmaling på time-tilbud?

Hvor kan man købe 5 x 1½ liter Coca Cola til 49,-?

Hvor kan man købe time-tilbud på Svinemørbrad?

Hvor kan man købe Sandaler til ViseVers tilbud

Hvor kan man købe spiritus -10% fra 14.00 - 15.00

Se, æbletræet blomstrer
Se, æbletræet blomstrer atter skønt,
naturen pynter sig med forårsgrønt.
Mens følfod skyder frem på grøftekanter,
så fyldes skufferne med vintervanter.

For solens varme mærkes mer’ og mer’,
nu er det i Australien det sne’r,
mens vi går rundt med varme smil om munden
og glæder os til sommerferiestunden.

Nu frem med sjippetov og hinkesten,
for vi vil have sol på vores ben,
og nyde vi kan uden jakke hoppe,
for foråret kan intet men’ske stoppe.

Kirsten Ankerstjerne

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

Om pølser og pølsevogne
Der er kommet en bog om “Café
Fodkold”. Eventyret om den
danske pølsevogn. Bogen for-
tæller en masse anekdoter om li-
vet ved pølsevognen – stedet,
hvor ingen dansker ikke har væ-
ret og mange udlændinge ligeså.

Har man en pølsevogn – har
man også en fast leverandør af
pølser. Pølsevognen i Vangede
har det naturligvis også. Det er
de kendte Steff-Houlberg pølser
der serveres her. Jeg har set li-
sten over deres sortiment. Der
er 16 forskellige af slagsen,
nævnt i vilkårlig rækkefølge:
Bayerske, Wiener, Kæmpe hot-
dogs, røde knækkere, borchwurst,
kæmpe Frankfurter, Store Klaus,
Kæmpe Knacker, Grill, pandepøl-
ser, partypølser, ostepølser, kryd-
dersvende m/chili og karry, kryd-
dersvende m/oregano m. fl. Så der
er noget for enhver smag. Alle
sorter fås ikke ved samme pøl-
sevogn. Men hver pølse-
mand/kvinde har sine specialer.
Så spørg efter den type du gerne
vil have serveret hos “Café fod-

kold”. Så vil indehaveren kunne
skaffe dem til næste besøg.

Steff-Houlberg er anerkendt
som en slagterivirksomhed med
specielle slagtninger af svin og
forædling af svine-kød. Så må-
ske er det ikke så usundt at spise
ved en pølsevogn, som mange
tror. Og som sagt har vi alle prø-
vet det og nydt det. Foruden
pølserne er der jo også sennep
og ketchup i mange varianter.

Vi ses ved pølsevognen!

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
Besøg...

Pølsevognen
i

Vangede City

Mandag - Fredag
Kl. 11.30 - 19.00

Åben:

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

danni sko

Sandal Marked
ViseVers

for hele familien
d. 17. juni

Det er gratis at nyde underhold-
ningen i ViseVers i Vangede,
men der skal jo penge i kassen
til at betale alle disse aktiviteter,
en del kommer fra diverse spon-
sorer og fonde.

Men!
Vil du havde et minde fra dagen
og vise at du støtter vores aktivi-
teter så køb vores badges for kr.
20,- i en af butikkerne. Hvilke
butikker, der sælger dem, ved
jeg ikke i skrivende stund, men
butikken vil have et print af
badgen i vinduet.

Præmier!
Sammen med badgen får du en
lodseddel og har hermed mu-
lighed få at vinde en af præmi-
erne.
1. Gavekort på 1.000,- til ind-
køb i Super Brugsen, Vangede
2. Gavekort på 1.000,- til at
holde en børnefødselsdag hos
McDonald, Gentofte.
– og mange andre dejlige præ-
mier
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Det lokale indkøbscenter

Medlemsbutikkerne
på dette mærkekan du kende

mærket s idder i alle
medlemmernes ruder
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Nymosen

4 44
49

45
46

48

7

13

Nybrovej 45

Nymosehuse 2

nr. 136

Charlotteklubben

Posthus

Bibliotek

23
12
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2

M
unketorvets S

peicialbutikker

Vangedevej 142

M
ød os også

på
internettet

w
w

w
.vangede.dk

nr. 49

1) A.A.Cykler Nøgler S ko S ervice .
2) AU -K ommunikation . . . . . . . . . .

4) B rdr. Torp Glarmes ter . . . . . . . . .
5) Café R hina. . . . . . . . . . . . . . . . . .
6) Diligencen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7) Danni S ko . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8) Den Danske B ank - B ygaden. . .

11) F reilev Farve Tapet . . . . . . . . . . .
12) NM Autoservice . . . . . . . . . . . . .

14) Mariehønen . . . . . . . . . . . . . . . . .
15) K ontakten E l-service . . . . . . . . .
16) Matas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18) P ariser S alonen. . . . . . . . . . . . . .

3) B rogårdens Ismejeri . . . . . . . . . .

13) P ølsevognen i Vangede City . . . . . . . . . . . . . . . .

17) Netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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 30 70
Tlf. 39 76 03 76
Tlf. 39 65 34 00
Tlf. 39 65 60 64
Tlf. 39 68 05 38
Tlf. 39 65 31 38
Tlf. 39 65 46 00
Tlf. 39 65 38 47
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
Tlf. 39 76 00 77
Tlf. 39 65 31 07
Tlf. 39 65 02 12

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

T

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

19) Vangede B ageren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20) B ien og B lomsten . . . . . . . . . . . .
21) Donum Gaver & B rugskuns t . . .
22) S kjold B urne . . . . . . . . . . . . . . . .
23) S ilouet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24) S uper B rugsen . . . . . . . . . . . . . .
25) S weetie Mode . . . . . . . . . . . . . . .
26) Vangede Apoteksudsalg . . . . . .
27) Vangede B ibliotek . . . . . . . . . . . .
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 Døgnvagt . .
43) Danseskolen . . . . . . . . . . . . . . . .
44) L a S pezia P izza & Grill . . . . . . . .
45) Totten . . T ine 35 / Anette
46) K rop og S jæl / K osmetolog . . . .
47) Memo’s P izza-P as ta & Grill . . . .
48) Murer & VVS K jeld Hansen . . . .
49) B otikken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50) Comet rens . . . . . . . . . . . . . . . . . lf. 39 67 08 47

Tlf. 39 65 56 1351) R es taurant GB K . . . . . . . . . . . . .

Fortæl annoncørerne når du har set D
eres annonce i Vangede Avis

Ved Stadion 4

41
36

37

38

39

40

P Vangede St.

Kildebakkegårds Allé

Va
ng

ed
ev

ej

Ellegårdsvej

Munketorvet

50

Vindere
Der er trukket lod mellem de
rigtige besvarelser på sidste
nummers “Gæt 5 butikker”

Pernille Hasager
A. Bjørn
H. Jacobsen
E. Andersen
Conni Pedersen

Har vundet et gavekort hver
på 150,- til at købe i en af
Vangede Bycentrums med-
lemsbutikker. Gavekortene
bliver 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 1. juli 2000

Løsningskupon til Vangede Avis nr. 23

Præmie: 3 gavekort á 150,-


