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Refleksion!
Sommeren er fyldt med fest og
festivaler. Nu har Vangede også
sin festival, ikke så stor som de
andres, men den er vores og vi
syntes selv at den var en succes
– ikke perfekt, men det kan man
vel heller ikke forvente, når det
er første gang.
Vi har desværre ikke fået så
meget respons på vores opfordring til at give sit besyv, men
det vi har fået, har været mest
positive tilkendegivelser. Det
er vi selvfølgelig glade for,
men vi vil også gerne vide,
hvor vi kunne have gjort det
bedre.
Noget mere for de unge? Ja,
vi får se. Alle festivaler har sit
udtryk og de fleste er jo kun
for unge. Vi ville prøve at lave
en festival for Vangedeboere –
og skulle ramme alle aldersklasser.
Boder på hele gaden? Ja, det
havde vi også håbet, men dér
var vi nok ikke gode nok til at
komme ud til de handlende og
fortælle, hvad vi forventede.

Vangede i feststemning

Vi tænker også på vores avis.
Er den god nok? Bliver alle artikler læst? – og er indholdet
så interessant så
avisen
gemmes? Hvad skal der til for
at avisen bliver bedre, for selvfølgelig vil vi ikke være en nyhedsavis – det gør de andre
meget bedre.
Vangede Avis er en avis for
borgere i Vangede landsby, og
vi vil også gerne møde Jer ved
landsbyens gadekær! Fortæl
om du synes om stoffet i Vangede Avis og hvad der skal til,
for at du selv vil bidrage? Vi
vil gerne have både nye og
gamle historier fra Vangede.
Hvordan var det at flytte til
Vangede? osv.
Til slut vil vi endnu en gang
sige tak til de personer og firmaer, der var med til at gøre
ViseVers i Vangede til en realitet. Kunstnerne vil vi sige tak
til, for at de leverede en vare
med passion og professionalisme. Vore sponsorer IKEA,
McDonald,
Novo-Nordisk,
Gentofte Kulturpulje og Vangede Bycentrum takker vi
endnu en og mange gange for deres uvurderlige støtte.

Med venlig hilsen
Allan Andersen

Vangede Avis udgives af
AU-Kommunikation
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Vangede Bycentrum.
Layout, sats og tryk:
AU-Kommunikation.

Journalister:
Camilla Møller Olsen,
Henning Bonde
Annoncekonsulent:
Peter Bech Andersen.
Redaktør:
Allan Andersen
(AU-Kommunikation)

Læs denne gang om
Hennings tur gennem Vangede,
kirkens bazar, historier,
endnu en tur i mosen,
tanker om ViseVers i Vangede
og meget mere
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Hennings tur gennem Vangede
To friske piger i Vangede

Posthusets åbningstid

For 10 år siden startede to friske
veluddannede frisør-piger, Tine
Gram og Anette Grevad, salon i
Vangede. Helt nøjagtig 6. oktober 1990 på Vangedevej 2. 12.
december 1995 flyttede de til
Vangede Bygade 39 – og så igen
et lille spring – 4. Marts 1997,
omkring hjørnet til Vangede Bygade 41. Nu ser det så ud til, at
de har fundet sig tilrette og det er
da også de bedste lokaler de har
haft. Den opmærksomme Vangede-boer vil uden tvivl have
lagt mærke til, at de to indehavere, gør meget ud af deres udstillingsvinduer – ligesom den tidligere indehaver fru Panduro,
der også gjorde meget ud af udsmykningen. Det hygger i en ellers lidt trist Bygade.
Da det ser ud til at de to har fået en god forretning i de nuværende lokaler og en fast kundekreds har de besluttet at fejre
deres 10 års jubilæum 6. oktober ved en reception, hvor de
byder alle velkommen. Kik forbi denne dag og glæd jubilarerne

Da Bikuben i sin tid lukkede afdelingen i Vangede – fortalte de
os, at vi bare skulle benytte vores populære posthus – og det
var vi glade for – ligesom vi er
meget glade for at have et postkontor i Vangede. Men nu viser
det sig, at samme postkontor er
gået over til først at åbne kl.
11.00 om formiddagen – og det
finder jeg er lidt sent, når man
tager i betragtning at man også
fungerer som bank. Det synes
jeg man skal gøre noget ved –
det må være muligt at åbne til
banktid kl. 10.00. Desuden
holdt man også ferielukket. Der
er mange der synes det er for besværligt at tage til Gentoftegade
eller Lyngby for at hæve penge.

Får vi en bager igen?
Bagerforretningen, der lukkede
for nogen tid siden, står stadig
tom – men den er til salg. Det er
dog tvivlsomt, om der er nogen
der tør binde an med en bagerforretning i Vangede – vi har
hørt at det vil være svært at få
regnskabet til at balancere – og
desværre lukker mange bagere
her i kommunen. Sidst den
kendte Allè Bageriet i Charlottenlund og bageren ved Bernstorffsvejens Station, så det er
nok for svært at drive bagerier –
måske er det konkurrencen fra
Supermarkederne der er for stor.
Det ville dog pynte med en bager i Vangede i stedet for en tom
forretning. Så lad os håbe på en
løsning. Gerne snart.

Buddinge Tømmerhandel
Har udvidet deres areal med en
hal på 800 kvadratmeter. Foruden at give mere plads har det
betydet at man har fået samlet
isenkram og træværk. Man reklamerer stadig som: Din lokale
Tømmerhandel, Buddingevej
272-278 v/ Buddinge Hovedbanegård. Og de lever op til det.
Behageligt sted at være kunde.

Snedker- og tømrerfirmaet
Ejnar Schüsler
overlader nu sit firma til Jannik
Larsen og Jakob Schiøtz. Firmaet fortsætter på Mesterlodden 6
og specialiserer sig i reparation
og vedligeholdelse samt inventar og køkkener. Vangede Avis
ønsker held og lykke til firmaets
nye indehavere og god pensionistliv til Ejnar Schüsler.

Lykke er, at gøre det
man vil og ville det,
man gør
Francoise Giroud

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 redaktionens holdning.
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& Sjæl
Krop
v/ Lægeexam & aut. Kosmetolog
& negletekniker

Marianne Meinert
· Hudpleje
· Massage
· Manicure & pedicure
· Kunstige negle
· Urtebaseret Vægtkontrol

Træt af buler

på mave, baller og lår?

Lad mig hjælpe dig
Tidsbestilling
39 65 21 91 · 21 91 40 61

Nu også Zoneterapi!!
v/Exam. Zoneterapeut

Lene Nielsen
· 1 beh. (ca 1 time)
· 3 behandlinger
· Pensionister

Netto udvider
Men udvidelsen trækker i langdrag, da man endnu ikke har fået
en kommunal tilladelse til at slå
de to forretninger sammen. Lederen af Netto ferierer i øjeblikket, så jeg har orienteret mig på
grundlag af rygter. Men skiltet
“vi arbejder på sagen” står endnu i vinduet. Så vi må nok væbne os med lidt tålmodighed.

265,595,225,-

Tidsbetilling
22 52 78 38
Ring bedst efter kl. 18.00

Gem denne kupon
og få 10 % rabat

VANGEDE BYGADE 41
2820 Gentofte
åbent efter aftale

Vangede Bygade 41 · 2820 Gentofte
ene
Tilbud

gælder hele oktobe
r

Påsatte totter
20,-

Fugde voks/gelé
÷ 25%
Wella:
High Hair: Hårlak + pearlstyler
140,Poul Mitchell: ÷ 25%
Alt hårpynt ÷ 25%

Vi holder

åbent hus

d. 6/10
fra kl. 14-19

Tine Gram
39 65 71 35

Anette Grevad
39 65 83 13

Vær med til at vælge din yndling Når personalet i butikkerne
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giver en ekspedition, så
man forlader butikken med
et smil og en glæde over at
man handler i Vangede, ville
det være dejligt at få fortalt
at man er glad for netop
denne ekspedient.
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Årets ekspedient
Blandt de afleverede forslag
trækker vi lod om 5 gavekort til
køb for 300 kr. i en af de
butikker der er medlem af
Vangede Bycentrum.

Medlems butikker ne
kan du kende
på dette mærke
VI E R ME DL E M AF

VANGE DE B Y CE NT R U M

Det lokale indkøbscenter

mærket s idder i alle
medlemmer nes ruder

Det får du nu mulighed for,
vi vil udnævne årets
ekspedient. Udfyld kuponen
på bagsiden af avisen og
aflevér den, hvor du plejer:
I kontaktkassen hos Café
Rhina eller Munkekiosken.
APOTEKERNE I DANMARK

Vangede apoteks uds alg
De danske forbrugere sætter pris på kvalitet. Også i år har de kåret
Lady til Danmarks bedste intereriørmaling* Det fejrer vi med en stribe
enestående kvalitetstilbud hos din lokale Lady forhandler.
Så nu får endnu flere lejlighed til at opleve den silkebløde og
elegante overflade, som kun opnås med Lady.

Vangede B ygade 77
tlf. 39 65 46 00

Svamp

SPAR 100,-

Nu

599,-

Vejledende kampagnepris

SPAR 30,-

Nu

168,-

Vejledende kampagnepris

SPAR 80,-

Nu

298,-

Vejledende kampagnepris

Tilbudene gælder kun til og med
lørdag den 16. september 2000

De færreste er klar over, at svamp kan smitte. 15% af
befolkningen har fodsvamp, og mange har svamp i
skridtet eller ringorm. Et af de bedste midler mod
svamp er mere viden. Det kan De få på Apoteket.
Nummer 24 · September 2000

4

Fed fest
Lørdag den 17. Juni blev en stor
og festlig dag i Vangede. Solen
var rundhåndet og tog vel mod
de mange morgenduelige, der
var med til at åbne “Vise Vers”
dagen i Vangede med morgenbord. Og så gik det slag i slag.
Smukt gospel i Vangede kirke,
sminketeater, og mens “Den levende jukebox” diverterede med
tidens populære popsange på
Munketorvet, sang brødrene
Vesth om vintervennen Vera og
umulig kærlighed. Så overtog

“Stykvis” på Munketorvet,
mens “Cirkus Bella Donna”,
fremviste grisebasser, tryllekaniner og bamse bumbum. Så var
det tid for de gamle Mosegårdselever, at mødes på fortet. Her
blev der grinet af skaldepander
og ølmaver og kigget grundigt
an – er det virkelig dig?? Og
hvad skal man svare på det! Fru
Fogh var der med uvorne klassebilleder af datidens unger. Torp

Der var en enkel logik over
fortidens pædagogik. For de
mere kulturelt indstillede var
der så byvandring med udgangspunkt i Charlotteklubben,
mens “Den levende jukebox” nu
var kommet til Vangede bycen-

ter for at vise talenterne her. Nu
blev skyggerne lidt længere og
ud af dem kom de musikalske
dinoasuere Stig Møller Trio, der
foruden Stig selv omfatter Peter
Ingemann og Ken Gudman.
“Oppe i et træ, der sidder s´gu
jeg” og så videre… Nu sænkede
syremusikken sig. Bivånet af
rockende grå hippier i bedstemoralderen. Stig Møller, den
gamle Vangededreng, spillede
som dengang, men de mere levende spjæt på scenen måtte
undværes. Han maltrakterede
guitaren i siddende stilling.

Rasmussen stod bi og Tykke Arne dukkede op i klædelig Calypsofarve. Alt var som det skulle
være. Det eneste der manglede
var, at klokken ringede, og gårdvagten dukkede op og forbød
rygning ved at inddrage de formasteliges smøger for at ryge
dem selv.

® Wiener
Salonen
for
ham og
hende
ALLE HVERDAGE

10-21

ALLE LØRDAGE

9 -17

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

Nummer 24 · September 2000

MEMO'S
PIZZA-PASTA & GRILL HOUSE

!! U
De ring dbringning !!
er,
mellem vi bringer for
1
kl. 16.0
0 & 22.0 5,0

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - Fredag fra kl. 11.00 - 22.00
Lørdag - Søndag fra kl. 12.00 - 22.00
Helligdage
fra kl. 12.00 - 22.00

Tlf. 39657076
Vangede Bygade 77
2820 Gentofte
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Gamle-elever’s skovtur ved Fortet

de, at der ikke stod sjatter tilbage i ølankrene.
Og nu kan vi i Vangede se tilbage på endnu en fælles oplevelse i bydelen på den gale side
af Lyngbyvej og konstatere, at
det nu ikke er så ringe endda.
En læser!!!
Men godt lød det for gamle nostalgikere.
Ved halvsyvtiden var det slut.
Og på det tidspunkt var adskillige fade øl, vand, ribbensteg
sandwich og grillede bøffer gledet ned. Den hårde kerne dansede videre uden musik og sikre-

Lørdag den 17. juni, i forbindelse med kulturdagen i Vangede,
mødtes ca 150 gamle elever og
lærerer fra Mosegårdsskolen på
plænen ved Fortet i Vangede. I
forvejen havde jeg forsøgt at
sprede rygtet om arrangementet
via internettet, Vangede Avis og
Villabyerne, og jeg må sige det
så ud til at budskabet var nået
vidt omkring.
De mennesker der kom, var
både dem man møder i Bygaden
ofte, men også mange som kom
langvejsfra og ikke havde set
skolen eller skolekammeraterne
i mange år. Den “ældste” tilbagemelding jeg har fået, var fra
nogen der var gået ud af skolen i
1952! Der var også en del der
var elever på skolen da den lukkede og som havde måttet fuldføre deres skolegang ved andre
skoler.
Fra lærersiden var det desværre ikke mange der havde fundet
vej forbi, men der var da enkelte
lærere som dukkede op for at
hilse på gamle elever og kolleger, og der var endda nogen der
havde medbragt gamle klassebilleder – så man rigtigt kunne
genopfriske hvem, der havde
gået sammen med hvem og
hvornår.
Mange sluttede dagen af med
at rykke til Bygaden, som jo
bød på levende musik og hygge
ved grillen, og der kunne man så

rende ind i en del tidligere elever og lærere, som ikke havde
været på Fortet af den ene eller
anden grund, men som jeg er
sikker på er blevet opfordret på
det kraftigeste til at møde op
næste år.
Såvidt det kunne loddes på
stemningen, er der interesse for
at forsøge med et lignende arrangement til næste år og jeg har
fået lister med e-mail-adresser
og telefonnumre på mange af
deltagerne, som gerne vil ha’ en
eller anden form for reminder til
næste år. Hvis der er nogen som
ikke fik skrevet deres e-mailadresse på listerne, men som
gerne vil kontaktes, kan I maile
til
mig
på
helle.hamann@sol.dk.
Der har også været udtrykt interesse fra DUI’s side med hensyn til opsætning af bod og/eller
borde/stole til de forhåbentlig
mange gæster.
Jeg vil godt beklage meget, at
Villabyerne havde skrevet at
elev-arrangementet var på
Charlottenlund Fort og jeg håber ikke at for mange tog forgæves dertil.
En stor tak til alle der mødte
op til skovturen for den gode
opbakning, og jeg håber vi ses
igen til næste år – 3. lørdag i juni – dvs. lørdag den 16. juni
2001.
Helle Hamann

Her skulle
Åbningstider
A.A. Cykel- Nøgle&
SkoService

have været,
men Finn kom for sent
Vangede Bygade 86
39 65 34 34

Kvalitetsrens udføres:
- Kilorens
- Alm Rens
- Skjortevask
- Ruskind & Pelse
- Gardinrensning
- Pelsopbevaring
Vangede Bygade 92
2820 Gentofte

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

Mellem 9 -12
rundstykker med kaffe

Kr. 15,Tlf.: 39 68 01 78

KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte
Tlf.: 39 65 47 60
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Falun Dafa
(Falun Gong)

VINFESTIVAL
Se øvrige tilbud på: www.skjold-burne.dk

Falun Dafa er et dybtgående og
omfattende kultiveringssystem,
som eksisterede i en fjern fortid.
Det har været hemmeligholdt
indtil Mester Li Hongzhi offentliggjorde det 1992.
“Hovedformålet med for
mig at træde offentligt frem
er at føre mennesker mod
højre niveauer, på ægte vis
at føre mennesker mod høje
niveauer.”
Der er 5 stående øvelser og én
siddende i meditation, der tjener til integreret kultivering/forædling af krop og sjæl; og har
bevislig helbredseffekt. Vi har
ingen politisk, økonomisk eller
religiøs dagsorden. Al instruktion er gratis.
Ideelt for travle mennesker.
Over 100 millioner udøvere i
mere end 30 lande.
Falun Dafa er også kendt som
Falun Gong. Falun kan omtrent
oversættes til Lovhjulet. Dafa
betyder Den Store Lov eller Det
Universelle Princip.

Lær Falun Dafa
Et krav fra Mester Li er at al
Falun Dafa undervisning i hele
verden skal være:
Gratis – intet gebyr, ingen donationer.
Åben for alle – uanset kultur,
religion, nationalitet eller samfundslag er alle velkommen.
Uafhængig – fri for ethvert politisk, religiøst eller kommercielt motiv.
Alle bydes velkommen til at
prøve Falun Gong. Vi træner
mandag-fredag kl. 6-8 i Nymosens vestlige ende. Indgang fra
Agertoften. Medbring gerne
siddeunderlag.
Bøger m.m. kan downloades
gratis fra mange Falun Dafa internetadresser:
falundafa.ca & falundafa.org
faluninfo.net
falunworld.net/Danmark
falundafa-se.nu

Husk at
Vi holder ikke op med at lege,
fordi vi er gamle. Vi bliver
gamle, fordi vi holder op med
at lege.

Vangede Bygade 77
2820 Gentofte · Tlf.: 39 65 34 00
www.skjold-burne.dk
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Dreng og teenager
i Vangede 1958-1969

En kreds af mennesker
i Vangede er besøgsvenner
hos vore ældre medborgere.
Oplev glæden ved at hjælpe
en anden med en god snak
1-2 timer om ugen.
Vil du være med i dette
arbejde, så ring til

vores hjem, men jeg var dengang
vidne til hvordan man fra skolens
side udnyttede og hånede de familier, hvor der var problemer af den
ene eller anden art.
Da vi flyttede til Vangede var
Nymosen lige blevet drænet og
derved halveret i areal. Det drænede areal var skide skægt at lege i, der var mange skilte der advarede mod at færdes der. “ADGANG FORBUDT, LIVSFARE” stod der på skiltene, men
kors hvor var det morsomt at;
hvis du hoppede, gyngede jorden under dig, op til et hundrede
meter i omkreds fra dig. Der
stank af kloak og der var meget
sumpet. At du i tilgift også oplevede en masse frodig natur, havde du dengang ikke øje for.
Dengang i de sidste år af 50erne var der drengebander i Vangede, sproget var dengang gammeldags Vesterbro sprog og det
kunne vi naturligvis alle (bare
ikke på skolebænken).
Nærmere Vangedevej og Vangede lå de af os kaldte ”gule huse”. Her havde vi vore nærmeste dødsfjender, der var kampe
mellem os med træsværd og
skjolde, hjemmelavede og i
mange farver. Vi kunne efterhånden tæve ”de gule”, da vi
blev flere og flere rødder i Nymose Huse, eftersom byggeriet
blev færdigt. Men det var en ringe trøst, vi måtte med angst og
bæven indimellem kæmpe mod
rødderne fra Stolpehøj !!
De var en overmagt der ikke
kunne besejres.
(Fortsættes)
Svend Trøst Hansen

B L IK K E NS L AGE R F IR MA
A/S

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

Bjørn Kaulbach på
39 68 27 13
6 0 6 5 70 7 5
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Ældre

Ejnar Schüsler
v /Larsen & Schi øtz
M esterl odden 6

39 65 25 11

Mobiliseringen

Kontor & værksted

Mesterlodden 30

Besøg...
Pølsevognen
i
Vangede City

Snedker- og tømrerfi rma
Showroom
Ordrup Jagtv ej 8
m/k øk k en og i nv entar

39 64 23 45

80

85

Besøgsven i Vangede

Oprindelig kommer jeg fra Jylland, i 1957 flyttede jeg til Hellerup, det værste sted at anbringe
en jyde på grund af sproget. Kan
du forestille dig at komme til en
skole, hvor man i hvert fald selv
mente at tale et korrekt dansk
sprog? Jeg blev moppet så det
stod ud af ørerne, grundet min
jyske dialekt, som endda ikke var
andet end det danske man dengang talte i Aalborg.
Min klasselærer på Hellerup
skole mente ikke at jeg “kunne
formulere mig”, grundet det jyske sprogbrug.
Sidst på sommeren 1958 flyttede vi; mor, lillebror Fritz og
jeg til Vangede, helt præcis til
det nytilbyggede i Nymose Huse. Vi skulle bo i nr. 53.
Mor kunne vælge mellem to
skoler; Mosegårdsskolen eller
Bakkegårdsskolen. Mor valgte
desværre Bakkegård, desværre
af flere grunde.
Mor mente at det var de bedre
familiers børn, der gik på Bakkegård; på Mosegård, der ellers
var nærmest, var børnene af mere jordbundne familier.
Desværre gav skolevalget ”bagslag”. Mine forældre blev skilt og
skolen og lærerne skiftede over en
nat holdning til min bror og mig,
før var vi børn af en agtet mand,
nu var vi bare skilsmissebørn, boende hos en lavtlønnet enlig mor,
hvilket vi sandelig også fik at føle
og mærke resten af vor skoletid.
Få af lærerne havde det man i
dag kalder ”pædagogisk indsigt”.
Skoleinspektøren var direkte et
dumt svin der nærmest mishandlede det man i dag kalder børn
med problemer i hjemmet, der var
bestemt ikke sådanne problemer i

Reparati on & v edl i gehol del se
Speci al i tet
I nv entar &
håndbygget k øk k ener

Åben:
Mandag - Fredag
Kl. 11.30 - 19.00
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1. klasses dansk kød til engrospriser
Lej en grill til Deres havefester

Hvis De selv henter, er der mange parkeringspladser på begge sider af vejen

P
Menu 1

Koldt bord 1

• 1 stk surbrød med laks og pynt
eller rejecocktail
• Hel skinke, rødvinskogt og glaseret,
pyntet med druer
• Helstegt oksetyndsteg med fyldte
tomater, majs og glaseret løg
• Flødekartofler eller kold salat
• Grøn salat, dressing og flüte
• Stort ostebord pyntet med frugt,
smør og ostekiks

kr. 145,-

Pr. couvert

Leverandør til Forbrugsforeningen

• Marinerede sild m/løg og dild
• Carry sild
• Rødspættefilet m/remoulade og citron
• Håndskåret ribbensteg m/svesker og
rødkål
• Små frikadeller med asier og
rødbeder
• Mørbradbøf m/bløde løg
• Roastbeef m/peberrod, pickles og
ristede løg
• Ostelagkage pyntet med druer og
valnødder
• Brød, smør og fedt
Pr. couvert

kr. 165,-

P

Platte 2
• Marinerede sild m/løg, capers
• Røget ål med røræg
• Mørbradbøf m/bløde løg
• Hamburgerryg m/italiensk salat
• Dyrlægens natmad
• Flæskesteg m/rødkål og surt
• Ost, brød, smør og fedt

Pr. couvert

kr. 145,-

Minimum 10 personer · · • • • · · Flot pyntet på fade
Ring efter vores specialbrochure med tilbud på grillpakker, ugepakker, 14 dages pakker, månedspakker
og pålægspakker, fest menuer, koldt bord, platter.
Udbringning over hele Sjælland. Menuer udbringes også lørdag og søndag.

Almindelig månedspakke
Ialt 28-30 lækre middage
Dansk friland nr. 1
kun

kr. 995,-

Luksus månedspakke1
Ialt 37-43 lækre middage
Dansk friland nr. 1
kun

Luksus menu 1

Tilbudsmenu

• Helstegt oksefilet m/flødestegte
kartofler
• Grøn salat m/dressing, flüte og smør
Rigeligt til 15 personer

Glaseret skinke og roastbeef med flüte,
smør, grøn salat, dressing og
flødestegte kartofler
Rigeligt til 30 personer

Kun kr. 1.275,Til 30 personer
Kun kr. 2.295,Pris pr. ekstra couvert kr. 85,Flot pyntet på fade

kr. 1.745,-

Luksus månedspakke 2
Ialt 30-35 lækre middage
Dansk friland nr. 1
Kun

Fest - fest
Kombiner Deres egen festmenu
3 retter

kr. 1.198,-

14 dages pakke 1
Ialt 14-15 lækre middage
Dansk friland nr. 1·Kun kr. 795,Vi har også andre pakker

pris pr couvert kr. 130,Minimum 10 personer
Alt er flot anrettet på fade
lige til at sætte på bordet
Rekvirer speciel brochure

Nu kun kr. 2.250,Pris pr. couvert kr 75,- Flot pyntet på fade

Pølse/ Patébord
Byens flotteste pølse- og patébord
10 forskellige slags pølser
4 forskellige slags paté
4 slags hjemmelavede salater
Brød, smør og fedt
Pølsebord
Pris pr. couvert

kr. 45,-

Pølse- og patébord
Pris pr. couvert

kr. 75,-

Minimum 10 personer - Flot pyntet fade

Hver måned har vi nye tilbud på vores månedspakker enten med frost eller fersk varer.
Bestil Deres and til Mortens aften eller jul allerede nu, så De er sikker på levering.
Har De tænkt på julefrokosten? Rekvirér vores julebrochure nu.

Zederkopff’sEftf.

Vangedevej 129 • 2820 Gentofte • Telefon 39 65 06 75 • Fax 39 65 24 25
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En farlig urtepotte
af Erik F. Jensen
En aften for mange mange år siden i Snogegårdsvænget var jeg
alene hjemme sammen med en
legekammerat, der hed Finn. Vi
har vel været 7-8 år gamle, og vi
var af vores omsorgsfulde forældre blevet indprentet at være på
vagt overfor børnelokkere.
Pludselig ringer det på døren, og
udenfor står en sejlerkammerat
til min far der hed Egil, og som
var døvstum, men det kunne vi
jo ikke vide, og turde derfor ikke
lukke op. Han derimod blev ved
med at kime på klokken, og banke på døren, for han var sikker
på at der var nogen hjemme, for
han havde jo udenfor set lys i
lejligheden. Jeg spurgte gennem
døren hvem det var, men fik af
gode grunde ikke noget svar, da
manden som allerede nævnt var
døvstum. Så gik der panik i Finn

og mig. Vi troede at der udenfor
stod en sindssyg person, der ville trænge ind til os, og vi besluttede derfor at kyle en urtepotte i
hovedet på ham.
Jeg turde ikke selv gøre det,
men fik overtalt Finn til at smide den, da han var i besiddelse
af mere mod. “Nu lukker jeg døren op” sagde jeg helt hvid i hovedet, “og så hælder du urtepotten i hovedet på ham”. Jeg kiggede hen på Finn, der rystede
som et espeløv, og som nu stod i
angrebsposition med urtepotten
højt hævet over hovedet, parat
til kast.
Selvom han var bange, havde
han et sammenbidt beslutsomt
udtryk i ansigtet. Jeg åbnede
døren med et ryk, og ud røg urtepotten, der med et smask ramte Egil i ansigtet, så han foretog

en baglæns salto, og derefter
kørte han på røven ned af alle
trapperne. Han var ung, og kom
derfor ikke noget til, men den
næste dag i sejlklubben gav han
udtryk for sit mishag til min far
over den ublide medfart han
havde fået af os. Når man ringer
på døren hos gode venner, så
forventer man ikke at der som
velkomst kommer en urtepotte
flyvende.
Da Finn og jeg blev voksne
skiltes vore veje. Jeg blev typograf og chauffør, men Finn Olsen blev læge på Bispebjerg Hospital.
Hvis Finns søster Irene, som
vistnok bor i Vangede, læser
disse liner, er der hermed en hilsen til hende fra Erik.

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

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

NM
Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

Køb, salg og bytte
Du kan bruge Vangedes hjemmeside til at komme i kontakt med nogen som kan bruge dine aflagte ting, eller måske finde en som du kan dyrke
nogle fælles interessere med. Måske en barnepi-

ge, hundepasser eller hvad som helst man kan
hjælpe hinanden med.
Her nogle eksempler fra www.vangede.dk

Havemand, evt. pensioneret søges til gammel have. Vi håber at en stabil, måske pensioneret, person har lyst til at hjælpe med at holde vores have. Formentlig jævnligt fordelt på 3-4 gange om måneden ved lettere arbejde som lugning, græsslåning osv. Stabilitet er vigtigt. tlf. 39 65 36 33 (aften) Fornuftig aflønning kan forventes.

Bolig søges af boligløs ung far og datter
2 evt. 1. værelses lejlighed søges. Min datter og jeg er boligløse pr. 1/10 og søger derfor en bolig i
Vangede, subsidiært andet steds i Gentofte kommune. En leje, fremleje eller andelslejlighed søges. En 2 værelses, eller evt. en stor 1 vær. vil kunne gøre det ;-) Prisramme maks. 4000,- pr. md.
Ring til os på 40 10 43 97 eller mail til mig på soerenri@bot.ku.dk.

Livet skal være en besættelse – hvad enten man laver bøger, oste eller guldkareter!
Henrik Stangerup

Opera i Vangede Filialbibliotek
Lørdag d. 11.november 2000, kl. 15.00 opføres Engelbert
Humperdincks opera “Hans og Grete” som dukkeopera af Musikteatret UNDERGRUNDEN. Dukkerne føres og synges af to
professionelle operasangere, der har tilpasset handlingen til de 3
– 10 årige. Sangerne er kendt for deres helt utrolige evne til at
inddrage og delagtiggøre børnene i “løjerne”. Forestillingen har
været opført et utal af gange over hele landet og er overalt blevet
mødt med mange lovord.
Gratis billetter udleveres fra lørdag d. 4. november.

GENTOFTE IDRÆTS KLUB (GIK)
Gentofte Stadion/Nymosehave
VINTERPROGRAM 2000/01

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80

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

39 56 04 11
Vi b

r

nge

ri
De

L

ring

A SPEZIA

er

FAMILIE-IDRÆTSLEGE
tirsdage kl. 17 på Nymosehave
UNGDOMS TRÆNING
tirsdage kl. 17 på Nymosehave
HERRE MOTION TIL MUSIK
tirsdage kl. 19 på Dyssegårdsskolen
M/K MOTION TIL MUSIK
torsdage kl. 19 på Nymosehave
Kort & langt løb i skoven
søndage kl. 9.30 fra Stadion

Kontakt: Julie Lilholm,
Tlf. 39 65 46 70

PI 39 65 02 12 L
ZZ A
& GRI L
VANGEDEVEJ 2 · 2820 GENTOFTE
RING & BESTIL ELLER FÅ MADEN
BRAGT FRISK & VARM
udbringning fra 16.00-22.00 + kørsel kr. 15,-

Åbningstider:
mandag til lørdag
søn & helligdage

fra 11 til 22
fra 12 til 22
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Klip fra Vangedes hjemmeside
Jeg synes at det er en rigtig god idé at lave en hjemmeside
for Vangede Bygade, det var lige det der manglede.
Jeg syntes da også at den er blevet pæn.
Men jeg mener at det ville være en rigtig god idé at sætte
billeder af de forskellige butikker ind på hjemmesiden og
måske også fortælle lidt om butikkernes historier.
Det ville være meget godt, for at gøre siden mere attraktiv
og måske også få flere besøgende.
Det var lige min mening, som jeg ville ud med.
Venlig hilsen Trine

Få en gratis privat annonce på internettet

www.vangede.dk

Goda´goda! Jeg ville blot melde min ankomst hér på debatten. Håber at kunne bruge siden til at holde mig ajour
med hvad der går for sig i Vangede. Hvis der nogen der
ved noget som helst om salg, bytte eller leje af lejligheder i
Vangede, må de meget gerne kontakte mig. Da jeg leger
med tanken om at flytte hjem.
mvh.
August Miehe-Renard.
Har hørt meget godt om Vangede og kunne godt tænke
mig at besøge stedet inden længe, da jeg aldrig har været
der!
Ove Jensen

SILHOUET
Frisøren, hvor man mødes
Med venlig hilsen
Dorte og Gitte

Hej Vangede.
Endeligt et svar fra en fra Ormegården, Stolpegårdsvej 14.
Leif Vithved. lillebror Peter, storesøster Birte. Jo jeg husker
nok de fleste fra dengang. Jeg var i Vangede i sidste uge
sammen med min mor, nu 73 år. Vi var lige inde i Ormegården, for at kikke og genopfriske “dengang”. Vi ku’ faktisk
huske navne på alle i de forskellige lejligheder fra årene
omkring 1958 til 1973.
Hvis der nu sidder andre fra Ormegården eller Mosegårdsskolen, årgang 70 til 78 så la’ mig høre fra jer.
Venligst Tom Kaiser

Få dit læserbrev på internettet

www.vangede.dk

Hej Tom Kaiser.
Husker du ikke lidt forkert i forhold til din skolegang - gået
ud i 1978!!! Jeg er vist lidt yngre end dig og forlod skolen
efter 10. klasse i 1971.
Din storebror er Jan ik’ – eller Zulu – som han spiste rigtig
mange af.
Hvorfor har du ikke tid til at skrive din Vangede historie!!
Var du lidt af en rod?
Jeg husker også alle Hvidtved’erne, og familien Ln fra 14 I.
Jeg er selvfølgelig selv fra Ormegården og har stadig tilknytning til Vangede.
Hilsen En fra ormegården, Mosegårdsskolen m.v.
(min storebror hedder John)

Nymose
Dyreklinik

Dyrlæge
Fawzy Morcous

Vangede Bygade 114, 2820 Gentofte

39 65 60 64
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Charlotteklubben
Vi har igen lagt et indholdsrigt
program for efteråret:
Biografforestillinger i Gentofte Kino på onsdage kl. 12.30,
medlemskort til 11 forestillinger kr. 135,-; med mange spændende film på programmet:
Runaway Bridge, Klinkevals,
Bardommens gade, Æblemostreglementet, Alt om min Mor,
The med Mussolini, Harry og
Kammertjeneren m.m.
Klubben har åbent man.-fre.
kl. 10-14 hvor vi hygger os med
kort, hyggesnak, Frimærkebytning, diverse hobby o.lign.
Vi har gymnastik hold i Egebjergs Festsal om tirsdagen.
25. sept.: sensommertur til det
nyrestaurerede slot Sofienro
ved Helsingborg.
9. okt.: sammenkomst i Vangede kirke med Bankospil.
6. nov.: hyggedag med underholdning og smørrebrød
13. nov.: tur til Straslund, 4
dejlige og oplevelsesrige dage i
Polen
Hør mere i klubben om disse
arrangementer.

K valiteten
i
højs ædet
Alle former for gulvbehandling udføres for
boligs els kaber, ejendomme
og private
Vi kommer og går til tiden
og s amarbejder ger ne
med andre håndværkere
Vi klarer ogs å trapper på
fors varlig vis og
rydder s elvfølgelig op
efter os

VIS T I' s
GU LVS E R VICE A / S
R ing for uforpligtende tilbud
Kongelysvej 23, baghuset

39 68 00 60
Mobil tlf. 28 19 96 60
F ax 39 68 00 60

Ejendomsmægleren
i Vangede
er også på

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

Gå til dans
Nu starter dansesæsonen hos
“Eka-Dans” i Vangede.
I ferieperioden har Jette og
Torben Wieth ikke kun holdt ferie. “Danselærer Organisationernes Forening - DOF”, sørger
for, gennem ugelange kurser, at
holde danselærerne up to date
med alt det nye stof indenfor alle områder af danseskolernes
virke, så sidste uge af juli måned stod den på dans fra kl. 9
morgen til sen aften. Det skal nu
komme alle elever til gavn i den
kommende sæson, der starter
mandag den 4. september.
Privatsalen med et dejligt 100
m2 parketgulv kan ikke ses fra
gaden, idet den er bygget bag
villaen.
Kontakt os gerne og få en snak
om hvad vi kan tilbyde af undervisning inden for Discojazz/Hip-hop, Aerobic, Jitterbug, børnedans eller dans for
ungdom og voksne.
Få vor nye danseavis for programmet i sæsonen 2000-2001.
Kontakt Eka-Dans på
tlf. 39 65 31 07.

Flot
Farverigt
Efterår
Pink · Lilla · Rødt
Orange · Lime
sættes sammen med
naturens smukke efterårsfarver

BESØG OS PÅ:
Vi har valgt et smart og
klassisk stort og flot udvalg
fra bl.a. FRANSA, Signature,
INTOWN og det sidste nye
Pardon.

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

Brich & Wørmer
39 68 33 30
Vangede Bygade 114, 2820 Gentofte

Fra lager Kjoler, Nederdele,
Bluser, Buks m.m.
-20% -30% -40% -50%

Kig ind hos

mode
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Hvad sker der i Vangede den 11. og 12. november 2000
Når man i dag ser ud af vinduet,
og solen skinner fra en “næsten”
skyfri himmel, kan det være
svært at forestille sig, at der kun
er 2 måneder til VANGEDE
KIRKES BASAR.
De fleste Vangedeborgere
kender naturligvis Vangede Kirkes årlige Basar og kommer trofast hvert år. For mange er det
en tradition, at man den anden
week-end i november tilbringer
adskillige timer i kirkens lokaler. Her møder man venner, familie og naboer, og måske fristes man af det udbud af ting og
sager, der er. De færreste kommer tomhændet hjem fra Basaren.
Basaren vil i år have andre
åbningstider end normalt:
Lørdag fra kl. 10 til kl. 17 og
søndag fra kl. 12 til kl. 17.
Hvad sker der på Basaren?
Basaren vil nok for de fleste ligne sig selv med tombolaer, lykkepakker, lykkehjul, nisse- og
salgsboder.
Sydamer har siden november
sidste år haft travlt med at frem-

stille nisser og mange andre
ting, som man kan købe eller
være heldig at vinde i en af tombolaerne.
Loppemarkedet – formentligt
det største indendørs loppemarked i Gentofte (i hvert fald i
Vangede) – vil bugne af ting,
som mange ikke kan leve uden,
og andre godt kan undvære.
Loppemarkedet rummer alt lige
fra legetøjsbiler til damecykler,
fra “minkpelse” og “kgl. porcelæn” til de sidste mange års
elektroniske
frembringelser,
herudover malerier, møbler
samt flere tusinde bøger.
Når man efter et stykke tid har
vandret rundt på Basaren, melder både sulten og tørsten sig.
Heldigvis har Basaren en cafe,
hvor det er muligt at få slukket
tørsten og stillet den værste sult,
inden man atter begiver sig ud
på en ny og spændende runde.
For de spillelystne er der lotterier med mange flotte gevinster,
specielt kan nævnes “tilstedeværelseslotteriet”. Mange vil
nok undre sig over navnet på
lotteriet, men lotteriet kræver, at
man er til stede, når vindernum-

rene trækkes søndag den 12.
novenber kl. 16.00. – Er man
der ikke, når nummeret råbes
op, – ja – så trækkes et nyt nummer. Præmierne til dette lotteri
er selvfølgelig lidt større end på
de andre lotterier, og det kan
godt afsløres, at præmierne igen
i år er dels en cykel fra “Finn” –
vores lokale cykelhandler – og
dels en middag for to på restaurant Cassiopaia, der ligger inde
ved Planetariet.
Hvad bruges pengene, der
kommer ind på Basaren, så til?
Først og fremmest til den mødeaktivitet, der foregår i kirkens
mødelokaler.
KFUM- og KFUK-Spejderne
bliver også betænkt og det samme gør KFUK Sociale Arbejde.
Herudover støttes et par Vangedeborgere i det arbejde, de
udfører uden for landets grænser dels med gadebørn i Dar Es
Salaam og dels på et spedalskhedshospital i Bhutan.
Det var blot nogle af de områder, hvor de penge, som du bruger på Basaren, gør stor nytte.
Vangede Kirkes Basar – stedet, hvor Vangede mødes.

Autos ervice
i Vangede
Mes terlodden 20
alt
under et tag
P ladearbejde
Jægersborg
Autoplade

39 68 10 17
Autolakering
Jægersborg
Autolakering ApS
v/Flemming Olsen

39 65 17 32
Autoreparation
v/ Jan Schou

39 68 10 17

MAR T INI

frit valg
pr. fl. kun

95
39

Gælder til og med 9/9-00
Vangede B ygade 61 · 2820 Gentofte · T lf. 39 68 05 38 · F ax 39 65 00 97

Åbent hverdage 9-19, lørdage 8-16
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Gentofte Idræts Klub

Fri for lus

I løbet af et år rammer lus hvert tredie
bar n mellem 3 og 10 år, Matas lus efjer ner
kommer plagen til livs !

• Bekæmper både
lus og luseæg

NY HE D

GIK Familieidræt – Motion
og Atletik
Efter sidste års store tilslutning af børnefamilier, tilbyder
vi atter til samvær omkring aktivitet.
Familieidrætshold
består
bl.a. af idrætslege, hvor enten
mor eller far (evt. efter aftale
på skift) er med. Børn 3-6 år.
Start på Nymosehave den 19.
september kl. 17.
Snarlig tilmelding tilrådes.
SE: Annoncen, bl.a. om M/K
Motion og Herremotion.
Nyt!
Vi har fået samlet vor ungdomstræning (fra ca. 7 år) Nymosehave i den anden sal sam-

• Gør ikke lusene
modstandsdygtige
• Rækker til 10-20
behandlinger

Matas L us efjer ner
95
100 ml. kr.

84

tidig. Altså familie og ungdomstræning tirsdage kl. 17.
Gentofte Stadion augustseptembe. På Nymosehave
den 3. oktober. V/træner John
Zibert.
Gratis tilbud!
Piger og drenge fra 10 år indbydes til instruktion i stangspring på Gentofte Stadion.
Torsdagene den 24. august
og 21. september 2000 kl. 17.
Den 21. september afholdes
en konkurrence for deltagerne
fra den 24. august. Der er diplom og præmier udsat af
“GIK’s venner”. Husk at notere i kalenderen.
Tilmelding GIK
Leif Helsted, tlf. 39 67 01 22

Ældre hjælper Ældre
Besøgsvenner i Vangede –
Hvem er de? Hvad vil de?
Under organisationen Ældre
hjælper Ældre er der i Vangede
blandt flere aktiviteter også en
besøgstjeneste. Ca. 20 personer
– de fleste på efterløn eller på
pension – danner en gruppe af
besøgsvenner. Hver enkelt
kommer 1-2 timer om ugen på
besøg hos en ældre medborger,
der måske sidder meget alene.
Besøget aftales mellem de to
personer, og de kan så over en
kop kaffe eller the få en hyggesnak. De kan også aftale at gå en
tur sammen, eller man kan som
besøgsven følge til læge, på
apoteket eller måske til Rådhuset etc.
Mange ældre ønsker en sådan
besøgsven – og en dag er det
måske dig, eller mig, der gerne

vil have besøg – men der er
mangel på sådanne besøgsvenner, nu hvor vi nærmer os efterårs- og vintersæsonen. Gruppen
søger derfor kontakt til alle, der
kan tænke sig at yde en indsats.
Gruppen af besøgsvenner mødes en gang om måneden i
Charlotteklubben i Vangede
Bygade for at udveksle erfaringer, eller få ny inspiration gennem oplæg fra anden side.
Andre har måske brug for
DIG! – siger man i besøgsgruppen.
Kunne du tænke dig at melde
dig – eller blot få en uddybende
samtale – så henvend dig til
Bjørn Kaulbach på tlf. 39 68 27
13.
Poul Egede Glahn
tlf. 39 75 12 72

Parisersalonen
Hent et gratis infokort i din Matas

Hermed en stor tak til alle, som var
med til at gøre mit 25 års jubilæum
til en uforglemmelig dag for mig
Åbent til kl. 18 alle hverdage – lørdag til kl. 14

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

Ferielukning: 4.-21. september (begge dage incl.)

Nummer 24 · September 2000

14

Munke torvet

Parkeringspladser foran butikkerne
Den Danske Bank

Munkegrillen

Dennigs Konditori

Munkekiosken

KLINISK TANDTEKNIKER

Ordrupvej 86
2920 Chalottenlund
39 90 64 50

Som læser af Vangede Avis, kan jeg ikke undgå at læse om
Nymosen og de beretninger der kommer fra dem af publikum, der som jeg interesserer sig for Mosen.
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Grønt og Frugt

Anja og Willy Arpe

Svanemord
og Sumpskildpadder
De sidste 2 år har svanerne selv
slået deres unger ihjel, det lyder
hårdt, men spørg ornitologer om
deres syn på mosen og dens beskaffenhed.
Desværre er mosen for lavvandet på grund af nedfaldne blade
som fylder mosen op og den
derved lave vandstand der bliver.
For at svaneunger skal vokse,
skal og må de have vandplanter
som udvikler deres mavesystem, får de ikke disse planter,
vil ungerne aldrig blive voksne
svaner, og desværre gør Gentofte kommune intet for at bøde på
det. Forældrene vil igen i år slå
ungerne ihjel, svaneungerne
skal være flyvefærdige til oktober, og er de ikke det, ja så går
naturen sin gang.
For at gæssene skal kunne leve
skal de have græs, da gæssene
ikke lever af vandplanter er der
større sandsynlighed for at de
overlever end svaneungerne,
gæslingerne skal være flyvefærdige til 28. august, før jagtsæsonen går ind.
Sumpskildpadderne ved jeg
hvem der har sat ud, det er to
rødørede Terapiner, som jeg satte ud, da jeg nedlagde mine
akvarier i kælderen, de var 5-6
cm da jeg købte dem hos akvariehandleren. Da jeg nedlagde

Vangede Slagteren

akvarierne var de blevet 12-15
cm, jeg spurgte om han ville have dem, nej, jeg har så mange til
salg, men hvad skal jeg gøre
med dem?, sæt dem ud i mosen,
og det gjorde jeg i 1982. Da mosen var islagt så to drenge dem i
en våge, og i 1999 så en af mine
venner dem i en kikkert, så de
lever godt endnu, Terapiner lever af alt spiseligt i vandet, hos
mig fik de også ørredfoder.
Gennem 38½ år har jeg fulgt
Nymosen dagligt. Da vi flyttede
herud fra den indre by, blev mosen plejet og passet, fra at være
et fladvandet område havde
Gentofte kommune skabt en
Park, den blev vedligeholdt af
en gartner, der havde 1-2 medhjælpere.
Det er uladsiggørligt først at
lave et område om til en park, og
så sige at nu skal det være natur,
natur er noget der kommer af sig
selv, det kan menneskene ikke
skabe. Der er meget i mosen
som trænger til at blive genoprettet, nu har kommunen påbegyndt langs med bredden, havde det været vedligeholdt, havde det været billigere.
Men jeg ønsker da at Nymosen
stadig vil være en kilde til oplevelser for beboerne i og udenom
den, så god tur!
Preben i Ericaparken

Behandling på
plejehjem, hospital
og klinik
Konsultation efter aftale
Tilskudsordning med Kommunen

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

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

Vangede Slagteren, Kendt for sin gode mad

E fter år s menu 2000

Forretter
1. Røget laksemousse m/sprød salat og cherrytometer,
flutes og smør
2. Mørksej terrine m/rejer og spinat, flutes og smør
3. Hjemmerøget culotte m/forskellige slagt spirrer,
tomatconcassé, flutes og smør

Hovedretter
4. Hjortekølle m/ristede druer og svampe, portvinssauce
og råstegte kartofler
5. Oksetyndstegsfilet m/champignonsauce, grill-tomat,
harricots verts og pommes rissoles
6. Farseret kalkunbryst m/nøddesauce, smørristede
kartofler, gulerødder og broccoli
Desserter
7. Jordbær parfait m/frisk frugtsalat
8. Chokoladekage m/appelsinfileter
9. Lun æbletærte m/creme fraiche

2 retter kun . . . . . . . . . . . . . . . . kr.
3 retter kun . . . . . . . . . . . . . . . . kr.

135,165,-

VANGEDE SLAGTEREN

Dinér Transportable · Munketorvet · Vangedevej 142 · 2860 Søborg
Tel. 39 67 75 05 · Fax 39 67 25 05
www.vangede-slagteren.dk · e-mail: CM@vangede-slagteren.dk
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DERES
LOKALE
RENSERI
Alt i fineste
rens & pres

Skind & pelsrens
samt opbevaring
Gardin – Dynevask
Møbelbetræk &
tæpper

Kvantumrabat
20%
Kom med 5 stk tøj
betal for 4

Det billigste stk. tøj er gratis

Kunst i Vangede?
Nej !
Legeredskab, som står i Holmehaven ved Tværbommen i den
tidligere Vangede grusgrav
Det var i denne grusgrav at Ole
Olsen, den berømte filmmand,
bad Asta Nielsen om at spille
med i en film. Asta Nielse, som
ellers kun optrådte i Tyskland,
holdt en pause i optagelserne
p.gr.a. den 1. Verdenskrig
EE

Ma s s a g e
Afhjælper stress
Vækker glæde
Højner energiniveau

Bemærk ekstra service
Færdigrens & pres fra dag til dag

Kig ind
Altid et godt tilbud

COMET RENS
Vangedevej 137
2830 Gentofte
tlf. 39 67 08 47

1¼ time
3 gange

kr. 350,kr. 900,-

Anne Heinung
39 76 66 86

Skovjordbær i min
have
Skovjordbær i min have,
sommerens dejlige gave.
Brombær i baghavens krat,
efterårs blåsorte skat.
Frugttræers tunge grene,
sænker sig over min plæne.
En del får i fryseren plads,
en del bliver lagret på glas.
De bedste frugter fra haven,
er dem, der straks havner i
maven.
Kirsten Ankerstjerne

Apoteket om svamp
Det bedste middel mod svamp er
viden.
Svampeinfektioner er et stigende problem, bl.a. fordi mange går
i tøj og sko, som huden ikke kan
ånde igennem. Også øgede brug
af antibiotika menes at spille en
rolle, da det øger modtagelighed
overfor svamp.
Omkring 15% af befolkningen
lider af fodsvamp, der trives i varme, og hvor der er fugtigt.
Fodsvamp kan smitte ved direkte kontakt eller via håndklæder,
fodtøj og gulve. Den kan desuden
brede sig til andre steder af kroppen og er derfor vigtigt at behandle med det samme.
Det kan være svært at skelne en
svampeinfektion fra f.eks. eksem
og psoriasis, der har lignende
symptomer. Så det er vigtigt at få
en diagnose hos lægen, hvis man
har mistanke om svamp. Jo før man
starter behandlingen, jo større
chance er der for, at problemet kan
klares med et håndkøbsmiddel.
Kom ind på apoteket og hent en
brochure om svamp.

Helle Thomasen
Vangede Apoteksudsalg

** Find 5 fejl **

Åbningstider
Lørdag 10-17
Søndag 12-17
Find 5 fejl på billede nr. 2, og sæt en ring omkring dem.

11.-12. NOVEMBER 2000
Nummer 24 · September 2000
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2)
3)
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6)
7)
8)
10)
11)
12)
13)
15)
16)
17)
18)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
30)
31)
32)
33)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
50)
51)

A.A.Cykler Nøgler S ko S ervice . Tlf. 39 65 34 34
AU -K ommunikation . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 74 41
B rogårdens Is mejeri . . . . . . . . . . åbent alle dage
B rdr. Torp Glarmes ter . . . . . . . . . Tlf. 39 65 17 20
Café R hina. . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 66 06
Diligencen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 68 01 78
Danni S ko . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 53 63
Den Dans ke B ank - B ygaden. . . Tlf. 39 65 81 00
K irken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 76 12 92
F reilev F arve Tapet . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 10 26
NM Autos ervice . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 79 80
P øls evognen i Vangede City . . . . . . . . . . . . . . . .
K ontakten E l-s ervice . . . . . . . . . Tlf. 39 65 47 60
Matas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 33 22
Netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P aris er S alonen. . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 34 76
Donum Gaver & B rugs kuns t . . . Tlf. 39 76 03 76
S kjold B ur ne . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 34 00
S ilhouet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 60 64
S uper B rugs en . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 68 05 38
S w eetie Mode . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 31 38
Vangede Apoteks uds alg . . . . . . Tlf. 39 65 46 00
Vangede B ibliotek . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 38 47
E jendoms mægleren . . . . . . . . . . Tlf. 39 68 33 30
Villabyer nes Grill . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 12 22
W ieners alonen . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 78 91
F loris ten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 57 41
Munkekios ken. . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 69 13 95
Vangede S lagteren . . . . . . . . . . . Tlf. 39 67 75 05
Munketorvets F rugt og Grønt . . Tlf. 39 67 54 73
Den Dans ke B ank Munketorvet Tlf. 39 55 90 30
Dennigs konditori . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 67 58 18
Munkegrillen . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 67 10 72
Nymos e Dyreklinik Døgnvagt . . Tlf. 39 76 00 77
Dans es kolen . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 31 07
L a S pezia P izza & Grill . . . . . . . . Tlf. 39 65 02 12
Totten . . T ine 39 65 71 35 / Anette 39 65 83 13
K rop og S jæl / K os metolog . . . . Tlf. 39 65 21 91
Memo’s P izza-P as ta & Grill . . . . Tlf. 39 65 70 76
Murer & VVS K jeld H ans en . . . . Tlf. 39 65 39 65
Comet rens . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 67 08 47
R es taurant GB K . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 56 13
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Løsningskupon til Vangede Avis
nr. 24
5 fejl hos Totten
Præmie: 3 gavekort på en klipning
hos Frisør Totten

Til årets ekspedient

Å rets ekspedient
Præmie: 3 gavekort á 300,- til køb i
Vangede Bycentrums butikker

:

Jeg indstiller :

ansat i

Navn, adresse, og postnr.:

Kuponen afleveres i „kontaktkassen“ hos Café Rhina
eller i Munkekiosken senest den 1. oktober 2000

Nummer 24 · September 2000
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VANGE DE B Y CE NT R U M

Det lokale indkøbscenter

36
39

Munketorvet

Vindere
Der er trukket lod mellem de
rigtige besvarelser på sidste
nummers “Har du læst avisen?”
Jørn Schiffer-Holm,
Birgit Jensen og
Ellinor Rasmussen
har vundet et gavekort hver
på 150,- til at købe i en af
Vangede Bycentrums medlemsbutikker. Gavekortene
bliver tilsendt.
Vangede Avis ønsker tillykke.

mærket s idder i alle
medlemmer nes ruder

Mød os også på internettet www.vangede.dk

evej
Vanged

27

Fortæl annoncørerne når du har set Deres annonce i Vangede Avis

12

23

Nybrovej 45

Alt

i firmatryksager

Vi klarer sagerne sammen

AU-Kommunikation
Snogegårdsvej 49 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 74 41 · Fax 39 65 17 47

