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Plads til alle
Så er der atter kommet lys over
Vangede.
Jeg håber, at I morede Jer over
vores lille optrin. Jeg er jo ikke
skuespiller, men havde heldigvis professionelle vejledere.
Sommerfuglene i maven ville
ingen ende tage – at skulle lære
noget udenad har aldrig været
mit gebet, hvor var det dog en
plage med de salmevers i skolen. Nu stod jeg så der, og skulle
spille et lille spil med Anders
Bircow, som havde lovet at
hjælpe os med dette lille show,
men vi fik tændt lysene i Vangede, dog ikke dem alle, men det
skulle gerne være på plads nu,
hvor avisen er udkommet.
Og som noget nyt er der kommet lys i træerne langs Brugsen,
jeg er spændt på at se dette, for
vi har længe ønsket os mere lys i
vores handelsgade.
Vi har i den forgangne periode, siden den sidste avis, haft en
praktikant her på kontoret. Sara,
der går i 9. klasse på Tjørnegårdsskolen, hjalp til med forskellige ting og fik også skrevet
noget til dette nummer af Vangede Avis. Det har fået et gammelt problem frem i lyset igen.
Hvor har vi plads og muligheder
til de unge. Hvorfor findes der
ikke et sted, hvor de kan bare
være eller holde fester. Er det
blevet værre end det var “i gamle dage” – der mødtes man ved
ishuset hos Viggo. Ishuset er
lukket nu, men er det virkelig
også sådan et sted, vi vil have at
vore unge samles.
Hvad kunne de unge tænke sig
– lad os høre fra dig, hvis du er
ung. Eller, hvis du var ung engang, hvor kunne I være – eller
hvad drømte I om.
Og det med plads og muligheder gælder også de ældre i dag.
Mange ældre er jo heldigvis
ved godt helbred og har hermed
også brug for nogle muligheder
efter de er gået på pension, og
når nu kræfterne og lysten er der
til at skabe nogle spændende
muligheder, der rækker ud over
peddigrør, ja så burde kommunen være hurtigt med at finde de
egnede lokaler. Lad os hurtigst
muligt se at finde et egnet sted
til Ældre hjælper Ældres aktiviteter.
Med julehilsen
Allan Andersen
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Vangede fra 1958,
ung i Vangede
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Hennings tur gennem Vangede
PC-Repair
Nyt firma i Gentofte henvender
sig til pensionister og efterlønnere, der har brug for hjælp til
PC-eren i hjemmet og reparationer m.m. Man har også eget
værksted og undervisningslokaler samt abonnement, der giver
rabat på undervisning, der foregår i mindre hold. Det jo rart, at
kunne ringe, når maskineriet slå
knuder eller man står overfor at
skulle løse nye opgaver.

Donum
Står foran lukning, indehaveren
håber at fortsætte til 1. januar,
men kommer der en interesseret
i lokalerne, kan det ske, at hun
lukker tidligere. Efter et par år i
Vangede, er det desværre ikke
muligt, at få forretningen til at
går rundt økonomisk. Vi håber,
at forretningen fortsætter på en
eller anden måde, idet vi ikke
gerne ser flere tomme forretninger i Bygaden. Det pynter ikke
og trækker måske flere lukninger med sig på lang sigt.

Mariehønen får ny
Indehaver
Forretningens nuværende indehaver lukker 1. december, men
Nina Sihdu fortsætter som ny
indehaver og vil føre forretningen videre under samme navn
og samme kollektion – hovedsagelig børnetøj. Vi ønsker hende
held og lykke med forretningen.

Netto!
Regner med at udvidelsen vil
være klar 1. februar. Skulle man
være færdig f.eks. 1. januar, ville det betyde, at man måtte lukke 3 uger i december og det ønsker man ikke. Men nu skulle
det altså være sikkert at udvidelsen kommer 1. februar.

Frisørerne åbner gavebod
Selv om der lukker en gavebod i
bygaden – opstår der en ny i lokalerne i forbindelse med frisør
Totten. De vil etablere en mindre gavebod, der vor Krop og

Sjæl har til huse nu. Samtidig
flytter Krop og Sjæl op i et lokale, der får indgang i Bygaden 41.
Begge dele starter i løbet af december. Rart at se, at der stadig
er nogle med initiativ i bydelen.

Skjold Burne
Bo Bræck Hansen, der tidligere
har været bestyrer af Skjold
Burne-forretningen i Vangede,
overtog 1. oktober forretningen
som indehaver. Bo er faldet godt
til i Vangede – og vi ønsker ham
held og lykke som forretningsindehaver i bydelen. Og glæder
os over hans fine vinkundskaber.

Så kom julen til Vangede
Dan Turells Plads i
Vangede
Bente Dahl Thomsen, Søborg,
har udarbejdet en meget omfattende skitse til en mindeplads
for Vangede-forfatteren Dan Turell. Planen, der omfartter mange faciliteter: bl.a. et vandorgel
og et torv til underholdning
m.m. tegningerne og modellen
er meget præcis fremstillet og
hun vil bruge trafikken (eller
rettere bussen) til at igangsætte
vandorglet når bussen kører
over holdepladsen. Hele projektet kan ses på Vangede bibliotek
indtil den 16. december. Vi vil
gerne have, at alle Vangede-boer
ser udstillingen og også gerne
giver deres interesse tilkende på
den blok, der er fremlagt på biblioteket. Jeg har gennemset de
tilkendegivelser, der er fremkommet – og de er alle indtil nu,
meget positive. Så nu drejer det
sig om at få nogle personer sat
på, som kan få projektet op at
stå. For ideen er god og forslaget
fremragende fremlagt, Vangede
Avis vil meget gerne høre fra læserne og især for personer, der
vil være med til at føre projektet
ud i livet. Vi håber politikerne
ser positivt på projektet!

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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tænde træet, der igen i år havde
for få lys. Formanden for gadeforeningen, Allan Andersen har
lovet at der kommer endnu flere
lys på senere – og det vil forskønne gaden i denne mørke tid.
Anders Bicrow foretog også
lodtrækning af et gavekort – til
Linje 3’s forestilling i Tivoli.
Det blev vundet af Mila Hansen, Snogegårdsvej – Tillykke.
Der var æbleskiver og gløgg til
deltagerne i juletræstændingen.
Så alle var glade og tilfredse. Da
jeg gik dansede nisser og børn
omkring julretræet. Så nu er det
snart jul igen ...

Lørdag den 25. november kl.
15.00 var tid for juletræstænding i Vangede Bygade. Det
skete med masser af beboere til
stede – især var der mange børn,
der ville hilse på Julemanden og
smage hans medbragte godter.

Der var også en lokal julemand
– nemlig Anders Bircow, der
bor og handler ind i Vangede.
Han var en festlig julemand, der
gjorde lykke både hos voksne og
børn. Han sørgede også for at

Frisørerne i Silhuet vil i hele
december måned have gode
tilbud på ideer til advendtsgaver. Vi har f.eks. gaveæske
med pear Shampoo og pear
Lotion til børn fra Mop, som
står for “Modern Organic Products”.
Der vil også være ideer til
ham og hende.

K ONT AK T E N
aut. E L -ins tallatør

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

Tlf. 39 65 66 06
Kvalitetsrens udføres:

Stor Julebuffet
Søn. 17. dec. kl. 13.30

Kr. 120,Bestil venligst i god tid

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

Julevandring
Søndag 17. dec. kl. 10 - 13

I år kan du gå dine egne veje, bare det er i Vangede. Turen tager ca. 1-1½ time.
Du kan starte, hvor du vil, du kan også springe et
stempelsted over og alligevel deltage i lodtrækningen.
Traditionen tro kan du starte med morgenkaffe på
Munketorvet kl. 10 og herefter tage turen til
bl.a. GVI hvor der serveres varm gløgg og
æbleskiver, DUI’s hytte, hvor du kan varme dig
med kaffe m.v.; hos Diligencen, Matas og
Spejderne ved Kirken, kan der også stemples
og der skal der nok også være hygge. Turen
sluttes med at lægge stempelkortet i kassen
ved Juletræet mellem Super Brugsen og
Charlotteklubben.
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Mange gavekort som
præmier – med en
1. præmie på kr. 2.000,og mange 2. præmier
fra 200,- til 500,-

Vi samles igen kl. 13.15
... på pladsen ved Juletræet
Julemanden trækker lod
blandt de afleverede
vandrekort. Der er
mulighed for at vinde
gavekort til en af
Vangedes butikker.
Husk legitimation.

Samme dag har butikkerne
mange gode timetilbud.
Der kommer løbesedler i
butikkerne med disse tilbud
når vi nærmere os dagen

Vandrekort koster kr. 10,- pr. stk.
og købes i forvejen i medlemsbutikkerne
Tilbud
EDB også for de unge,
.. der er blevet lidt ældre.
Gentoftegade 47
39650755

Lær om internettet i dit tempo.
Hjælp til opgradering af din PC
www.pc-repair.dk
mail: post@pc-repair.dk

IFØ CERA Toilet med
S-lås, rengøringsvenligt
Kr. 1395,+ Montering 800,Ialt kr

2.195,Vangede Bygade 56
Telefon 39 65 39 65

vvs

Alt murer og vvs arbejde udføres
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A poteket informerer om fordøjelse

Charlotteklubben
Vort nye program kommer til ja-

Her i december spiser de fleste
danskere for meget og forkert
mad, hvilket ofte resulterer i en
dårlig fordøjelse med sur mave
og forstoppelse til følge.
Har du halsbrand, sure opstød
eller trykken og svien i maven,
kan der være problemer med enten den muskel der lukker af
mellem din mavesæk og dit spiserør eller med din mavesyre.
Vær opmærksom på, at du kan
gøre en del ved det, hvis du:
• Undgår fed og stærkt krydret
mad
• Holder igen med kaffe og alkohol
• Spiser små måltider og ikke
spiser de sidste 3 timer før
sengetid
• Ikke veje for meget.
• Ikke ryger
• Undgår stramtsiddende tøj
• Undgår at bøje dig for meget
forover
Hvis disse råd ikke er tilstrækkelige, kan du få medicin som

tyggetabletter eller flydende lægemidler, der virker mod sur
mave. Du kan også få medicin
som forhindrer “halsbrand”
d.v.s. hindrer mavesyren i at løbe tilbage i spiserøret.
Du bør ikke tage natron som
syreneutraliserende middel, da
det kan optages i kroppen og
forstyrre syrebaseballancen.
Får du forstoppelse så tænk
på:
• At mange af symptomerne
kan afhjælpes ved at drikke rigelig væske, mindst 2 liter om
dagen, gerne vand
• Spis mad med mange kostfibre; der er mange fibre i rugbrød, kartofler, gryn, grøntsager og frugt. Almindelig mørk
rugbrød indeholder lige så
mange fibre som fuldkornsbrød. Som alternativ til hvidt
brød er grahamsbrød godt, det
er nemlig rigt på fibre
• Giv dig tid ved toiletbesøg.
Gå på WC regelmæssigt, og
når trangen melder sig

APOTEKERNE I DANMARK

Vangede apoteks uds alg
Vangede B ygade 77
tlf. 39 65 46 00
w w w.gentofte-apotek.dk

Forstoppelse

• Få mest mulig motion. Fysisk nuar med alle de nye udflugter,

aktivitet stimulerer tarmens
bevægelser. Hos ældre eller
svagelige kan en daglig spadseretur virke gavnlig
• Tænder og protese skal holdes
i orden, så maden tygges ordentligt
Hvis disse råd ikke er tilstrækkelige, kan du bruge et afføringsmiddel, som er mildt og
virker på tarmens indhold og ikke et stimulerende middel, der
virker på muskler og nerver i
tarmvæggen.
Kom ind på apoteket og få en
brochure samt et godt råd eller
klik ind på vores hjemmeside
www.gentofte-apotek.dk
Helle Thomasen
Vangede Apoteksudsalg

Støt jeres egen ældreklub

Din lokale
Tømmerhandel

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

39 56 04 11

Nymose
Dyreklinik
Vil du vide, hvordan du undgår forstoppelse,
hæmorrider og i det hele taget får tingene til at gå
som smurt. Så kom ind og hent en brochure.
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ture, rejser m.m.
Her er listen over de film som
vises fra d. 24. januar i Gentofte
Kino. Medlemmerne har selv
valgt disse film.
• Shakespeare in love
• Det skete på Møllegården
• Livet er smukt
• Den lille stemme
• Notting hill
• Her i nærheden
• Når godtfolk kommer
• Peter von scholten
• Lokkeduen
• Bornholms stemme
• Den ideelle mand
Det koster kun 135,00 kr. halvårligt at se disse film og deltage
i arrangementerne klubben arrangerer. Uden biograf koster
det 135,00 årligt.

Vort torsdagshold sidder én
gang om ugen og laver ting, så vi
kan få lidt penge ind til skovture
og andre arrangementer. Disse
ting blev bl.a. solgt på vores julestue i lørdags

Ingen er for
stor til at vise venlighed
og høflighed
– men nogle
er for små.

Dyrlæge
Fawzy Morcous

Fodersalg.

Døgn og w eekend vagt tlf. 39 76 00 77
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Kendt ansigt i
Vangede
fejrer dobbeltjubilæum

Den 12. januar kan farmakonom
Helle Thomasen, daglig leder af
Vangede apoteksudsalg, fejre 25
års jubilæum for ansættelse på
Gentofte Apotek.
I de sidste 10 år har Helle haft
ansvaret for Vangede apoteksudsalg (en afd. Af Gentofte
Apotek). Helle Thomasen blev
udlært som apoteksassistent
(tidl. betegnelse) på apotek Rosen, København NV, og kom
umiddelbart herefter til Gentofte apotek. Her har Helle gennem
årerne fået større og større opgaver, fordi hun udviser stort
engagement, initiativ og ansvar
for de opgaver, der stilles. En af
de store opgaver var ombygningen til mere tidssvarende lokaler for ganske nylig – en indretning som både kunder og personale sætter meget pris på.
Helle trives i Vangedes “landsbymiljø” – og Vangede trives i
allerhøjeste grad med Helle på
apoteket. Helle er altid parat til
at hjælpe og rådgive enhver med
et smil og give Vangede-borgerne tryghed og omsorg i omgangen med medicin og andre produkter til gavn for sundhed og
velvære.
Helle har også overskud til at
tale Vangede’s sag i Handelstandsforeningen for hele Gentofte Kommune, idet hun er
medlem af bestyrelsen.
Fra Gentofte apotek siger vi et
stort tillykke til Helle Thomasen, og vi håber at så mange
som muligt kigger ind på Vangede apoteksudsalg, fredag den
12. januar 2001 til en lille forfriskning og et smil fra Helle.
Ilsa Nyman Hald,
apoteker på
Gentofte apotek.

Tjørnegårdsskolen i GBK
ke burde stå tomme på forskellige tidspunkter, men komme så
mange af borgerne til gode som
muligt. Det vil betyde et mere
aktivt klubliv, sundere ungdom
og fritidsinteresser sagde borgmester Hans Toft i sin tale.
GBK’s formand Søren Gliese og
viceinspektør på Tjørnegårdsskolen Maj-Britt Overbye er
enige om at både klub og skole
nu har mulighed for at indfri forventningerne til fremtidens
idræt.
Karin Petersen
GBK’s formand Søren Gliese, til venstre, Maj-Britt Overbye, Tjørnegårdsskolen og borgmester Hans Toft glæder sig til samarbejdet (Foto: Per Lissa

Gentofte Badminton Klub og
Tjørnegårdsskolen indledte i
august et 10 årigt samarbejde.
På alle hverdage mellem kl. 8 og
14 kan Tjørnegårdsskolen nu
benytte badmintonhallerne til
idrætsundervisning. En omfattende renovering har i løbet af
sommeren omdannet GBK til en
multihal, hvor der udover badminton kan spilles håndbold, ba-

sketball, bordtennis, gymnastik
m.v.. Denne ombygning betyder, at såvel Tjørnegårdsskolens
elever samt GBK’s medlemmer
har mulighed for en alsidig
idrætsundervisning og GBK er
den første klub, der kan tilbyde
andet end badminton. Siden
1993 har vi arbejdet med tanken
om, at alle de idrætsfaciliteter vi
har til rådighed i kommunen ik-

Camilla Martins og Peter Gade blev
hyldet i GBK ved deres hjemkomst
fra OL i Sidney

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

Marianne Meinert

NYHED

· Hudpleje (1½ time) 50,· Make-up (2 timer) 75,Hold á 6 personer
Lav evt. dit eget hold

· Hudpleje & Make-up
· Massage
· Manicure & Pedicure
· Kunstige negle

Juletid

Gavekort udstedes
Gaveideer til
ham og hende

Tidsbestilling
39 65 21 91 · 21 91 40 61
Gem denne kupon
og få 10 % rabat

VANGEDE BYGADE 41
2820 Gentofte
indgang gennem opgang
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Kloge børn i Vangede
Sara har været en tur rundt i Vangedes børnehaver for at få et lille indblik i børnenes verden, set
fra deres egen højde, så her får i nogle sandheder
(navnene er opdigtet)
Hvert år er der julekomsammen for børnehaver i
Vangede.
Det foregår i kirken. Præsten
Rønnov giver pænt hånd, til børnene.
Han spørger en lille pige:
“Hvad hedder du så, min ven?”
Hun svarer: “Ved du ikke det?
Du har selv døbt mig.”

Juleglæden

Hvor kommer frisk luft fra?
Lufthavnen, selvfølgelig.

...stiger i Matas. Kig forbi og find de
skønne gaver, som giver størst glæde!

Børnehaven drog friske og
glade hjem fra
Frilandsmuseet.
Pludselig spørger en lille dreng:
“Hvor var deres fjernsyn.”
“Det havde man ikke dengang” svarer en pædagog.
Drengen tilføjer: “Godt jeg ikke levede dengang.”

Matas Gaveæs ke
til mænd,
med Hår & Body
Shampoo 200 ml
og Deo Spray 150 ml

J ulepris

69,95

Matas Natur Gaveæs ke,

To børn sidder en eftermiddag i børneren. Lige pludselig
spørger Jens:
“Morten, hvad vil du i grunden
være når du bliver stor?”
Morten svarer henkastet: “Det
ved jeg ikke.”
“Du har da engang sagt til mig
at du ville være murer” prøver
han.
“Nej,” svarer Morten bestemt.
“Det har jeg aldrig sagt.”
“Jo”
“Nej”
Og Morten der i forvejen er en
meget sårbar dreng, begynder at
græde.
Jens ser på Morten og svarer
trøstende: “Så, så. Det kan sagtens være at du ikke kan huske
det, det er mange år siden.”

med Bodyshampoo 220 ml
og Bodylotion 220 ml

J ulepris

69,95

P las ir Gaveæs ke,

med Gentle Cleansing Gel 150 ml
og Day Care 50 ml

J ulepris

99,00

Matas Gaveæs ke
med Aloe
Dr. S cheller Natura
Vital Gaveæs ke,
med Vaskecreme 100 ml
og Dagcreme 50 ml

J uletilbud 99,00
S par 29,95

Bodyshampoo 200 ml,
Bodylotion 250 ml og
Skrubbehandske

J ulepris

79,95

R oute 66 Gaveæs ke,

med Deo Spray 125 ml og EdT 25 ml

J ulepris

99,00

R oute 66 Mys tic R oad
Gaveæs ke,
med Deo Spray 125 ml
og EdT 25 ml

En pædagog spørger Lars:
“Hvad hedder din mormor?”

99,00

Se flere gode tilbud i Matas’ julebrochure

Vangede B ygade 92 · 2820 Gentofte
T lf. 39 65 33 22
Åbent til kl. 18 alle hverdage – lørdag til kl. 14

Det gode råd gør forskellen
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J ulepris

“Mormor”
“Ja, men har hun ikke et
rigtig navn?”
Lars kigger undrende på
hende og siger: “Der står ikke navn på.”
På børnesprog bliver buschauffør til busfrisør

En dag i børnehaven skulle
børnene fortælle, hvem de
boede sammen med
Børnene fortæller: “Min mor,
min far, min storebror og min
hund.”

Da det bliver Jens tur, siger
han glad: “Min far, min lillebror og en ung pige der serverer småkager på sengen.”
(Hans mor).
En børnehave havde på et
tidspunkt et emne om
middelalderen.
De sang sangen “En pige gik i
engen”. De havde snart sunget
den hver dag i en måned. En dag
kom en dreng løbende og råbte:
“Jubiiii, vi skal synge den sang
om en pige der tager til England.”
En anden dag sad pigerne klædt
ud som dem fra middelalderen.
En pædagog kommer hen til
dem og udbryder: “Nej, hvor er i
fine.”
Pigerne ser mærkeligt på hende og svarer koket: “Nej, vi er
middelalder.”

Nogle børn i børnehaven
snakker om hvad de vil være
når de bliver store.
En lille dreng siger: “Jeg vil
være tinsoldat!”

Børnehaven er ude at gå tur,
de finder et sted med en masse frugter.
De spiser en masse og navnlig en
lille pige. En af pædagogerne
kommer hen og siger: “Nu skal
du ikke spise for meget, så kan
du ikke spise en pind, når vi
kommer tilbage til børnehaven.”
Den lille pige går undrende
hen til en anden pædagog. Hun
spørger: “Er det rigtigt at vi skal
have pinde når vi kommer hjem
i børneren?”

Husk at
Der er ingeting, der så
let slår fejl som tanker
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pressemeddelelse

Vangede fra ca. 1958
From: jcc post12.tele.dk
To: VANGEDE.DK
Subject: Vangede før og nu
Date: 17. september 2000 19:39
Vangede fra ca. 1958 som jeg
kan huske det, er som buddreng
i et ismejeri. Vangede startede
ved Lyngbyvejen, hvor der var
en fiskehandler, sadelmager, ismejeri og gik man ned af Vangedevej mødte man Tandtekniker,
Brugsen lå der midt på Lyngbyvejsbroen, der var Thomsens
Isenkram, damefrisør, tobakshandler og bager på modsatte side et ismejeri. På venstre side
var Schaff ’s ejendom med slagter, boghandler, købmand Chri-

Turélls Plads

stoffersen, blomsterhandler og
skotøjsbutik.
Ishuset lå på hjørnet af Stolpegårdsvej, længere nede var Jynbergs Ismejeri i samme ejendom var Vangede bank, nok en
afdeling af Gjentofte bank.
Vi kommer frem til, hvor der
nu er en VVS butik, dér var der
et herremagasin, slikbutik og
guldsmed, i nr. 32 var der rulleforretning, cykelsmed og skomager. Så kom bageren, grønthandler, damefrisør, slagter og
farvehandler.
På modsatte side var der vinhandler-kiosk, og Viggo’s ishus,
rundt om hjørnet var der en legetøjsforretning og en fiske-

Thomsens Magasiner, som bliver omtalt i artiklen, er smukt gengivet af
Oscar Fiehn. Dette og 11 andre illustrationer kan stadig købes som postkort hos Skjold Burne

Parisersalonen

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

39 65 87 66
39 65 21 27

handler. Hvor Netto er i dag, boede fru Madsen, der hverken
havde indlagt vand eller el., så
en købmand og modsat en garnbutik. Længere ude var så danseskolen.
Det var mere eller mindre Vangede, der var også biografen,
men alt foregik omkring Viggo’s ishus, det var her alle mødtes før bakketuren eller når de
skulle i ungdomsklubben.
Midt på Lyngbyvejen var der
opsat et hegn, og det passede
helt fint da West side Storie var
oppe på den tid.
Fodbold, spillede man i GVI
eller på Stadion, og det var altid
årets opgør, da man på det tidspunkt spillede i samme række,
efter kampen var der altid gang i
den.
Der var mange personligheder
dengang, fra Stolpehøj hvor der
også var nogle butikker, men det
jeg husker bedst var bagerens
datter.
Der var også Svendsens frugtplantage på Stolpegårdsvej.
Det med Ormegården var efter
hvad jeg husker ikke så brugt
dengang, men der boede i nr. 14,
10, 8, 4 og 2 mange, der kunne
nævnes, som var med til at gøre
Vangede til en sjov bydel at leve i.
Jeg kommer stadig i Vangede
og ser frem til at møde bare en lille del af dem der gik på Mosegårdsskolen fra 1955-1963. Efter
jeg forlod Vangede har jeg kun
truffet en eller to af dem der var
med da Vangede var Vangede.
hilsen
JCC

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

Åben 9.00-17.00 · Fre. 9.00-18.00
Lør. 8.00-13.00 · Lukket mandag

Kontor & værksted

Mesterlodden 30

39 65 25 11

Alle vores kunder ønskes
en glædelig Jul

Snedker- og tømrerfi rma

Ring og få tilsendt
en prisliste

Showroom
Ordrup Jagtv ej 8
m/k øk k en og i nv entar

Fax 39 65 52 15

v/ Anne Lise Bronke
Brogårdsvej 102 - 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 34 76

Udstilling på Vangede Filialbibliotek – Turélls Plads
Nok var det Vesterbros Torv,
Dan Turéll søgte til, når han
trængte til en pause i skriverierne, men det var dog Vangede
han gjorde kendt, med bogen
‘Vangede Billeder’.
For at leve op til Dan Turélls
ånd skal en plads med hans navn
udformes med det mål at skabe
rammerne til et trygt og levende
mødested både for de beboere,
der har rødder i den stærke arbejderbefolkning og de “skæve
profiler’’ Vangede også har husrum for. På Vangede Filialbibliotek udstiller produktdesigner
Bente Dahl Thomsen sit bud på,
hvordan pladsen kan udformes
og udsmykkes så den bliver et
værdigt og levende minde om
Dan Turéll.
Dan Turéll skrev blandt andet
‘Vangede viser vejen – vintervejen’. Derfor er det oplagt at
gøre noget særligt ved vinterarrangementerne. Med inspiration fra andre byer kan pladsen
omdannes til skøjtebane, markedsdage med mulighed for at
købe varm suppe og gløgg.

Baunegårdsvej 5
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 65 53
Fax 39 65 68 53

39 64 23 45

Reparati on & v edl i gehol del se
Speci al i tet
I nv entar &
håndbygget k øk kener
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Vangede Kirkes Basar
Af Freddy Svitring
Basaren, der blev afholdt i dagene 11. og 12. november, var igen
i år en stor succes. Basarkomiteen var meget spændt på, hvorledes de ændrede åbningstider ville blive modtaget af publikum. –
Det var en bekymring uden
grund. – Fra dørene blev åbnet
lørdag kl. 10.00 strømmede
publikum til, og det blev de ved
med resten af dagen og søndag
med.
Igen i år kørte en af de gamle
brandbiler fra Gentofte Brandvæsens Museum rundt i området og gjorde reklame for basaren. Brandbilen havde flere stop
ved Vangede Kirke, og her var
der mulighed for at besigtige bilen, og få sig en snak med
brandfolkene. Det benyttede
mange børn og voksne sig af. Vi
håber, at der nu er skabt en tradition for, at den gamle brandbil
også fremover vil køre rundt i
området i forbindelse med basarens åbning.
Begge dage var der også underholdning. Lørdag en minikoncert med Det Danske Drengekors Mandskor – “De gamle
Drenge” og søndag en minikoncert med Det Danske Drengekors “Barbershop”. Begge koncerter tiltrak forståeligt nok et
stort publikum.
Søndag aften, når de sidste
gæster har forladt kirken og oprydningen er overstået, så venter alle basarens frivillige medarbejdere spændt på, at weekendens omsætning bliver offentliggjort. – I år nåede omsætningen op på 188.000 kr. – et beløb,
som når udgifterne er betalt, vil
blive brugt til at understøtte
spejderarbejdet samt mødeakti-

viteterne i kirken. Selvfølgelig
vil de projekter vi tidligere har
støttet, bl.a. et spedalskhedshospital i Bhutan og et arbejde
med gadebørn i Dar Es Salaam
også nyde godt af midlerne.
Vangede Kirkes Basar er kun
en succes på grund af den store
opbakning, der kommer fra borgerne i Vangede – TAK VANGEDEBORGERE – for, at I
mødte op.
Vi ses om ikke før, så til næste
års basar den 10. og 11. november 2001. Sæt allerede nu
kryds i kalenderen.
Nu må det retfærdigvis nævnes, at der sker også andet i og
omkring Vangede Kirke end basaren, og af kommende arrangementer kan nævnes Adventsfesten den 6. december og juletræsfesten den 17. december.
Til sidstnævnte arrangement
skal der købes billetter på kirkekontoret, men det kan du læse
om i det næste kirkeblad.

Det er ikke overdrevet, at de
allerfleste mennesker i Vangede kender kirketjeneren, Ejnar
Christiansen og hans kone
Anna-Lise. I hele 41 år har de
fulgt byens borgeres liv i lyst
og nød – og nu skal det til at
slutte. Med årsskiftet holder
Ejnar op, går af med pension,
og vi andre skal vænne os til at
det ikke er Ejnar, der har styr
på alt det praktiske i vores kirke. En stor tak skal lyde til
dem begge. Det er godt, de ikke flytter længere væk end til Nybrovej, så de vil stadig være en
del af dem, vi møder i Vangede. Men et ordentligt farvel skal der
siges, og det foregår søndag den 7. januar efter gudstjenesten,
hvor der kl. 12 vil være en reception i lokalerne. De, der vil være
med til en gave, kan kontakte kirkens kontor.

Juletræssalg i Vangede
Spejderne starter det årlige juletræssalg den 9. december, her
kan du få bragt træet direkte til
døren, altså i Vangede

Lys, der varmer
Når lysene tændes og stråler for dig
så ved du at julen er hastigt på vej
for lys bringer glæde i hjerterne ind
du fyldes med varme i hele dit sind
frem bringer du minder
om dem du har kær
sender kærligt en tanke
og ønsker at de var nær
Så giver du gaver til store og små
i Vangede Centrum du alting kan
nå!

Gaveideer
Stort udvalg i

Tredelte sæt i strik · Strikbluser og Cardigan i mange farver
Nederdele · Buks · Blazerjakker · Selskabsnederdele
Jakker · Kjoler · Flot undertøj · Smykker · Nattøj
Kig ind – vi hjælper med den helt rigtige gave.
Hver uge nye tilbud

Vi ønsker alle en rigtig
Glædelig Jul
Bente og Bente

mode
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Farvel – og
mange tak
– til Ejnar

Søs

Skal Bygaden bestå som
handelsgade???
I Vangede har vi en god appetit
(på livet). Vi har 3 store supermarkeder. 6 steder, hvor vi kan
indtage tilberedt mad. 2 blomsterbutikker. Resten har vi kun
én af og de bliver færre og færre.
Inden for det sidste ½ år lukker eller har lukket Herremagasinet, gavebutikken Donum og
nu Mariehønen. Hvem bliver
den næste og hvorfor?
Åbningstid
En-mands/kvindes-butikker er
udsatte, bl.a. når vi åbner om

morgen, det sker tit at man har
vare der skal ind i butikken inden åbningstid og så ville det
være dejligt om kunderne havde
samme tålmodighed som når de
venter på at Brugsen, Netto eller
Fakta skal åbne.
Vi vil gerne betjene vore kunder, men det er også vigtigt at få
alt klar til vores åbningstid.
Så hjælp os med også at få en
god start på dagen og hav tålmodighed til forretningens åbningstid.
Finn
AA Cykel-, Nøgle- og Skoservice

A.A. Cykel- Nøgle& SkoService

Flere nedsatte cykler på lager.
Også alu-cykler.
Knive - sakse - og andet slibes.
Cykler - sko repareres.
Nøgle kopier - fremstilles.
Bestilling på stempler modtages.
Hundetegn & dørskilte lev.
Alle ønskes god (h)jul og
godt nytår
Finn

Vangede Bygade 86
39 65 34 34

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

K lip ud og gem
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F ra og med fredag den 1. december
holder S uperB rugs en i Vangede
åbent alle hverdage til kl. 20.00
– også i år 2001 –
F redag
L ørdag
Mandag
T irs dag
Ons dag
Tors dag
F redag
L ørdag
Mandag
T irs dag
Ons dag
Tors dag
F redag
L ørdag
S øndag
Mandag

1/12
2/12
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
11/12
12/12
13/12
14/12
15/12
16/12
17/12
18/12

kl. 9-20
kl. 8-16
kl. 9-20
kl. 9-20
kl. 9-20
kl. 9-20
kl. 9-20
kl. 8-16
kl. 9-20
kl. 9-20
kl. 9-20
kl. 9-20
kl. 9-20
kl. 8-16
kl. 10-16
kl. 9-20

T irs dag
Ons dag
Tors dag
F redag
L ørdag
S øndag
Mandag
T irs dag
Ons dag
Tors dag
F redag
L ørdag
S øndag
Mandag
T irs dag
Ons dag

19/12
20/12
21/12
22/12
23/12
24/12
25/12
26/12
27/12
28/12
29/12
30/12
31/12
1/1
2/1
3/1

kl. 9-20
kl. 9-20
kl. 9-20
kl. 9-20
kl. 8-20
Go
L ukket
dJ
ul
L ukket
L ukket
kl. 9-20
kl. 9-20
kl. 9-20
kl. 8-17
Go
L ukket
dt
Ny
L ukket
t år
kl. 9-20
kl. 9-20

Vangede B ygade 61 · 2820 Gentofte · T lf. 39 68 05 38 · F ax 39 65 00 97
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MEMO'S

Klip fra Vangedes hjemmeside

PIZZA-PASTA & GRILL HOUSE

Der sker meget på Vangedes
egen hjemmeside. Alle har adgang til vor tids nye kontaktkasse – så vi vil bringe nogle prøver
på sidens indhold her i Vangede
Avis. Alle skulle kunne følge

med, og skulle du blive interesseret i at kontakte dem, der har
skrevet på hjemmesidens gæstebog, ja så er det hen til computeren og ud på internettet. Skulle
du ikke have et sådant udstyr så

Få en gratis privat annonce på internettet

www.vangede.dk

Trine Holmsgaard Nielsen
(thn73@hotmail.com)
Aalborg - DK; 2000/09/08 - 08:57:32
Hej alle
Nu har jeg i alle mine år(27), gået og troet, at det
kun var min far, som så Vangede som et andet
Mekka. Han blev helt glad, da han hørte, at jeg
havde fundet denne side.
Min far, som hedder Bent Nielsen, boede på
Vangedevej 22c, 2th helt tilbage i starten af 40erne. Han startede på Mosegårdsskolen i 1947,
mener jeg, men var der kun i 2 år, da der blev
bygget en ny skole ikke så langt der fra. Senere
flyttede han på Ordrupvej, i en bygning der blev
kaldt Coella. Er der nogen der kender denne bygning. Ordrupvej 19-33?
Til sidst vil jeg sige, at det er genialt, at man laver
en hjemmeside, for et område, der har betydet så
meget for så mange.
nikolaj (nikolaj@palmskov.com)
2000/11/22 - 01:06:31; www.palmskov.com
Godt at se og læse alle de indlæg, der trods alt er
omkring Vangede og dette site. For de uheldige
unge, der ikke længere bor i Vangede er der mulighed for at se “rødderne” igen på dillen hver
fredag eller lørdag eller begge dage!!!
August Miehe-Renard (avkost@hotmail.com)
Frederiksberg - Danmark;
2000/11/07 19:07:32
Mig selv og nogle af de gamle Vangederødder
søger folk fra Munkegårdskolens 9-10 klasse årgang 91-92 til lidt reunionhygge. El.lign.
Alm. druk og vanvid. Lidt mindre fra tiderne på
Pouls Bodega/Ellekroen og Vangede Bodega. De

Få dit læserbrev på internettet

www.vangede.dk

gamle Vangedefester. Druk i Nymosen. Lærerne
på Dunkegård.
Skriv til mig hvis du kender nogen, eller er en
gammel Vangederod/rodinde. V for Vangede!
August.
Ramon Jørgensen (Ramon@mail.tele.dk)
2000/11/04 - 23:44:22
Flot hjemmeside. Kunne godt tænke mig at høre
fra nogen, der husker mig.
Jeg boede på Stolpehøj fra 1952 til 1972
John Skyttehave; (saldern@get2net.dk)
Birkerød; 2000/10/10 - 22:06:12
Jeg har hørt at Leif Hvitved har søgt efter mig.
Du boede i ormegården, Vangede. Send en mail.
Hilsen John.
Stacy Shaneyfelt (stacyshaneyfelt@yahoo.com)
UK - 2000/11/26 - 04:08:44
Hi there!
I stumbled across your page as I was researching
for my April trip to Denmark. I am eager to make
mail/penpals from Denmark.
I am a 27 year old English and dance teacher.
Take care and write soon
—Stacy
Bent A. Jensen (baj@cool.dk)
Vangede - DK; 2000/09/05 - 21:02:00
welcome.to/jumboklubben
Genialt med en hjemmeside for Vangede.
Jeg er selv efter nogle år i “ provinsen”, vendt tilbage til Vangede.
Selvom meget er forandret, siden vi drønede
rundt på vores knallerter og gjorde byen usikker,
kan man stadig genkende mange ansigter og steder.

- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader
Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80
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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

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

SILHOUET

NM
Alt mekanisk arbejde udføres

opgiv ikke, for biblioteket er her
jo for at hjælpe også på dette
område, på vores dejlige lokale
bibliotek kan du spørge efter
hjælp til at komme på nettet.
red.

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

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

Kom ind og få ideer til spændende
adventsgaver til hele familien
Med Venlig Julehilsen
Frisørerne

Vangede Bygade 114, 2820 Gentofte

39 65 60 64
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Vi har modtaget

Et hjertesuk
Jeg kunne godt tænke mig at
skrive noget til avisen om min
(og andres) ret til at gå tur i
grønne områder (bl.a. Nymosen) uden at blive generet af glade hunde med beskidte poter og
våde snavsede snuder, der kommer for at snuse og hilse på.
Det er ikke hundene, der er noget i vejen med, men derimod
ejerne, der selvfølgelig elsker
deres hunde over alt på jorden
og derfor forventer, at alle andre
skal gøre det samme. Jeg ved
godt, at jeg stikker hånden ned i
en hvepserede, rammer følsomme punkter, ja, det er næsten en
krigserklæring og jeg vil sikkert
blive beskyldt for at være sart.
Men jeg er bare træt af at blive
overfaldet og snuset til, når jeg
går tur, og blive mødt med sætninger som: “Du skal ikke være
bange” og “den gør ikke noget”.
- Nej, jeg er ikke bange og – jo,
hunden gør altså noget, når den
hopper op.
Måske hører sure opstød af
denne art heller ikke hjemme i
en avis med positive historier
som jeres. Hvad er Jeres holdning til et indlæg af denne art?
Med venlig hilsen
H.B. Pedersen
Det er rigtigt at, det er avisens
formål at formidle de glade budskaber her i Vangede, men hvis
vi ikke får fortalt hinanden, når
der er noget vi føler, er med til at
forringe vores glæde over Vangede, ja så forspilder vi chancen
for at fastholde vores fællesskab
og glæde over det gode sammenhold i vores lokalsamfund.

Anja og Willy Arpe
KLINISK TANDTEKNIKER

Ordrupvej 86
2920 Chalottenlund
39 90 64 50

Julekort F orstørr
F orstørrelsestilbud

Så selvfølgelig skal der være
plads til at fortælle vores medborgere, når deres opførsel er
med til at forringe vores nydelse
af Vangede, og der skal være
plads til os alle her i Vangede.
Mange er født her, nogen er flyttet hertil, fordi de ønsker at bo
her. Nogen er flyttet tilbage hertil, fordi de ikke kan undvære
vores Vangede. Nogle er blevet
flyttet hertil, enten på plejehjem
eller fra fjernere himmelstrøg
og de skal alle føle, at her i Vangede er de velkomne og vi holder af vores forskelligheder,
men også, at vi forstår at respektere og give plads til hinanden.
Så lad os vise omverden, at vi
respekterer hinanden her i Vangede, både hundeelsker og dem
der gerne nyder dyrene på afstand. Jeg elsker selv hundene,
har selv haft flere, som har været som børn i familien, jeg
glemmer aldrig mine hunde. Jeg
nød også at give slip på dem og
lade dem føle glæden ved at løbe frit omkring, men jeg havde
det dårligt, når jeg kunne se, at
der kom nogle medborgere,
hvor det var tydeligt, at de enten
var bange eller bare ikke ville i
kontakt med mine prægtige
hunde. Jeg forstod dem, for jeg
havde selv en stor hunde-skræk
som barn. Lad os elske vores
hunde, men samtidig respektere
dem, der ikke ønsker et nærmere bekendtskab med vores firbenede venner – Hold hunden i
snor og slip den kun løs, når du
føler dig sikre på, at det kan ske
uden gener for dine medborgere.

incl. kuverter

2 typer
pr. stk.

kr. 3,95
kr. 4,95

indtil 15. dec.

20 x 30 cm,

fra 24x36 negativer
normalpris 34,nu 1 stk.
ved 5 stk.

20,15,- pr. stk.

min. 10 stk
Gentoftegade 66
2820 Gentofte
T lf. 39 65 08 37
F OT OK Æ DE N

B es øg...

P øls evognen
i
Vangede City

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

Åben:

Mandag - Fr edag
K l. 11.30 - 19.00
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Spejder, fodbold, dans og hvad så?

Ung i Vangede
Det handler om at være ung i
Vangede. Hvad får man tiden til
at gå med?
En helt almindelig mandag.
Jeg kører i skole en kold efterårsmorgen. Skolen foregår på
det almindelige vis, lidt fransk,
dansk, matematik – suk. Endelig fri, hvad så? Så tager jeg må-

RUBRIK
SØJLEN
Snedkermester

Tom Chris tians en
Mes terlodden 30
2820 Gentofte

Tlf. 39 68 05 56
Bil 40 34 85 56
DØR E OG VINDU E R

INDB R U DS S K ADE R

MAS K INS NE DK E R I

MØB E L R E S T AU R E R ING

L AR S

HANS E N A/S
39 68 04 73

K ongelys vej 6 · 2820 Gentofte

Dansk Karosserifabrik
Autoopretning · Lakering
Rustrep. · Mekanisk Arb.
Bil i rep. tiden 10/Kr/Dg.
Tlf: 39 65 88 77
Mesterlodden 26 · 2820 Gentofte

Tandlægerne
JAN KRONSTRØM &
JØRN SCHIFTER-HOLM ApS

Vangede Bygade 63, 1
2820 Gentofte

Tlf: 39 65 34 31

S NE DK E R ME S T E R
John Petersen
Agertoften 20
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 85 77
Bil 40 30 85 77
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ske hjem til en veninde, indtil
jeg skal til fodbold. Ahhaa, fodbold, ja, hvor foregår det så? Nu
ligger det sådan at Vangede også byder på en dejlig mose, med
ænder og det hele og er der noget mere genialt end at ligge en
fodboldklub der. To dage om
ugen fra 18-20 spiller jeg fodbold, som en gal. Nu er det så
ved at blive vinter, men det hindrer os ikke i at spille, næh nej,
så spiller vi bare på grus, for
G.V.I har det hele.
Hjem igen på min uundværlige cykel og så har jeg vel fortjent lidt aftensmad efter den
hårde træning. Og sådan kan
klokken jo hurtigt gå hen og blive 9, men det er dog lidt tidligt
at gå i seng. Kommer der noget
spændende i fjernsynet, kan det
da godt være, at jeg lige ser lidt
på det, men nu er jeg ikke den
store fjernsynskigger, så det kan
også ske at jeg cykler hjem til en

Autos ervice
i Vangede
øns ker alle god J ul

Mes terlodden 20
Vi s tår ogs å til din rådighed
mellem J ul og Nytår

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

ven eller veninde. Og så kan det
nok være at jeg senere på aftenen
kan slukke min hyggelige natlampe og sove nogle timer, før
mine forældre eller mit væggeur
– hvad er forskellen – river mig
ud af min drømmende søvn. Sådan går der jo hurtigt en uge.
Da jeg var mindre iførte jeg
mig hver torsdag, min grønne
uniform samt mit gule tørklæde, drog ned til Vangede kirke
og stod ret. Det var spejder jeg
gik til. Højdepunktet var når
man skulle have en stjerne, der
symboliserede et år. I kirken fik
man mange gode venner og lokkede flere til, således at dem jeg
kendte, fortalte jeg om det, de
synes det lød mægtig spændende og ville straks med. Til spejder malede vi og bagte snobrød,
lærte at lave gynger og svævebaner, ikke værst. Der var spejderlejre hver sommer og til kirkens basar, havde vi også en finger med i spillet. Men det voksede jeg lidt fra. Der gik nemlig
lidt meget fingermaling i det.
Overfor kirken er der en danseskole. Den har jeg aldrig rigtig dyrket, men kender nogle
der har, det var de vist mægtig
glade for. Der var de helt store
opvisninger.
Shoppingmulighederne i Vangede er heller ikke det helt store, men de er der. Ta’ nu for eksempel Vangede Bygade. Der er
Donum, med mange søde ting,
lidt for en hver smag. Og så er
der jo den dejlige VVS butik,
ikke at kimse af, hvor den gamle
boghandel lå – som jeg i øvrigt
savner meget. Ikea, som jo også
har pyntet en del på det hele!!!!!!!!! Den fine bare plet

med lidt grønt græs, det er klart
at der skal ligge en Ikea der. Nå,
ikke mere brok. Hvis vi kigger
på det positive så…… bum,
bum, ja. Der er jo Rute 180, det
er i hvert fald en butik, hvor unge man kan få sportstøj og sko,
de har rulleskøjter og andet tøj.
Men jeg vil nu nok vove og påstå at unge i Vangede foretrækker LyngbyStorecenter, Magasin eller at tage ind til byen og
shoppe lidt.
Når unge så endelig har ferie,
må der jo gerne ske et eller andet om aftenen. Det der er mest
af, er privatfester. Så kan man
tage ind til byen. Men der er ikke rigtig nogle muligheder i
Vangede. Ikke noget sted unge
kan være i weekenderne. I hverdagen er der ungdomsklubben
Ved Bommen der har jeg aldrig
været, men jeg har snakket med
nogle der synes det er hyggeligt.
Skal man bare, spille lidt rullehockey med sine venner, er der
en bane til rådighed, man bare
kan tage hen til, den ligger på
Vangedevej. Der er også fodboldbaner og en gård med basketnet. Om ikke andet, selvom
man er ung i Vangede, forhindrer det ikke en i at bruge Gentofte Ungdomsskole, der er gode muligheder for en hver smag.
At være ung i Vangede er fint,
så længe man har et buskort eller en cykel.
Sara

Kunst
Springvand. Tue Poulsen
Vi er denne gang gået til Gladsaxe kommune, hvor der i haveanlægget foran Kildegårdens Plejehjem ud til Søborghovedgade
står en stenskulptur formet som
et springvand.
Når vi denne gang har valgt
Tue Poulsen, er det, fordi han er
kendt for sine mange keramiske
arbejder. Bl.a. har han udført udsmykningsopgaver, alter, døbefont, prædikestol og alterkors i
Vangede Kirke (tegnet af Johan
O. V. Spreckelsen).
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En lille hilsen fra
julemandens sidste
vogter
Jeg kan kun tale af egne erfaringer med hensyn til julemænd.
De er selve julens kerne. Der er
intet der kan gøre mig i bedre jule stemning end at se en rigtig
Julemand, han har en stor rød
hue på, med en klar hvid kant og
en stor rund hvid vatkugle på
toppen, stort hvidt skæg og selvfølgelig den klassiske juledragt,
som alle børn burde kende. Det
burde være en
lov, at alle forældre skulle
lære deres
børn julemandens
lære, at
give
børnene
noget, at
tro på er det bedste der kan ske
for dem, især når julen kommer,
de ved jo godt at gaverne kommer fra Jer (forældre), men alligevel – mystikken er meget af
fornøjelsen.
Hvis der nu sidder nogle ivrige
fædre derude, der virkelig vil
give deres børn noget at tænke
over, så spring ned i et rigtigt julemand kostume, og giv Jeres
barn en jul de aldrig vil glemme. De vil syntes det er sjovt
mellem 4-9 år, mellem 10-17 vil
de syntes det er plat, mellem
18-uendeligt, vil de tale om det
og se tilbage på det, som den
dag de fik besøg af julemanden,
med far inden i. En ting skal I
huske det obligatoriske HO HO
HO, og øv jer nu, der er kun få
uger tilbage….
POGS

Nyt fra Kirken
Baby boom i Vangede

Byens julekoncert

48 mødre, 53 børn og tilsvarende med barnevogne samledes til
efterårets andet “Babytræf ” i
Vangede Kirke – 101 deltagere!
Emnet var Børn og førstehjælp.
Ved det sidste Babytræf i denne
omgang, tirsdag den 5. december kl. 12, skal vi høre om, hvordan vi fra den tidligste alder kan
give vore børn gode naturoplevelser. Det er seminarielærer
Jan Carstens, selv fra Vangede,
der kommer.

Det må det vist kaldes, når
Det Danske Drengekor traditionen tro holder julekoncert
i Vangede Kirke. Først slukkes alle lys i det smukke kirkerum, og så kommer drengene ind, med lys i hænderne,
syngende de kendteste og
mest elskede danske og engelske julesange og -salmer. I
år bliver det den 20. december kl. 20 – og adgangen er 20
kr. – ret lette tal at huske!
For rigtig mange i Vangede
er denne koncert den helt rigtige begyndelse på deres fejring af julens højtid.

400 flyvedragter og én
krybbe
Det ser festligt ud når så mange
børnehavebørn, store vuggestuebørn og dagplejefamilier
samles til den årlige børne-jule-komsammen i Vangede Kirke. I år er det den 5. dec. kl. 10
og der skal synges, lyttes og alle
skal se de store, flotte papmaché
krybbe figurer, som en klasse
fra Bakkegårdsskolen lavede for
nogle år siden. Alle er velkomne. Voksne, hvis der er plads bagerst.

To gratis stress-af koncerter
Sædvanen tro er der mulighed for – i de travleste dage
op til jul – at gå ind i Vangede
Kirke og sætte sig ned og lytte til dejlig musik. Den 21. og
22. december er der julemusik med gratis adgang. Hver
af dagene er det kl. 17 til
17.45.

FYRVÆRKERI

Vangede Bygade 41 · 2820 Gentofte
Vi takker alle, som var med
til at fejre vort jubilæum og
ønsker alle
en God Jul og et Godt Nyt-Hår

andens li
ste
Julem

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

Vi udvider med en Gavebod,
som vi forventer at åbne
i starten af december.
Så kom ind til Frisør Totten og se
vores mange gode tilbud.

Mellem 9 -12
rundstykker med kaffe

Kr. 15,Tlf.: 39 68 01 78

Tine Gram
39 65 71 35

Anette Grevad
39 65 83 13

FYRVÆRKERI KUN TIL PERSONER OVER 18 ÅR
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Munke torvet

Parkeringspladser foran butikkerne

Alderdom
Hvad tænker en dreng i 6. klasse om det at blive ældre? –Jeg
har i mine gemmer fundet nedenstående digt som mine gode
venners dreng skrev da han gik i 6. klasse, jeg synes det er så
utroligt smuk at flere skal have glæde af det og han har givet
sin tilladelse til at vi bringer det her i Vangede Avis.
red.
Hvad vil der ske når jeg bli’r stor?
Vil jeg ikke mere være det lille barnlige mig,
der græder når jeg taber i ludo?
Skal jeg gå rundt i jakkesæt og slips og ryge pibe?
Er det at være stor?
Jeg vil ikke være stor.
Skal jeg ikke mere løbe på rulleskøjter,
og komme hylende ind hver gang jeg falder
og får en lille skramme?
Skal jeg altid sidde bag avisen, med mine sutsko
og sige ssh til børnene bare de si’r den mindste smule?
Er det at blive voksen?
Jeg vil ikke blive voksen.
Skal jeg ikke mere klage over at komme i seng klokken 8?
Og stå op og sige at jeg ikke ka’ sove,
bare for at få chancen til at blive oppe.
Skal jeg altid gå med stok?
Og aldrig mere løbe og lege på vejen?
Skal jeg altid sige ak ak i stedet for avra for lavra?
Er det at blive gammel?
Jeg vil ikke blive gammel.
Skal jeg altid ligge i en kiste
med lukkede øjne, og tænke på livet der gik?
Skal jeg aldrig mer ligge,
og lege død med arme og ben
spredt ud til hver sin side og tungen ud af munden?
Men blive ædt op af orme og biller.
Skal jeg aldrig mere sidde med en regnorm
i mine små beskidte hænder
og undre mig over der findes så små dyr?
Er det at dø?
Jeg vil ikke dø!

Vangede Slagteren

Grønt og Frugt

Den Danske Bank

Munkegrillen

Dennigs Konditori

Munkekiosken

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

39 67 97 03lt
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Frikke's
Tagdækning Aps

Dalstrøget 135
2860 Søborg
Telefon
Telefax
Mobil

MunkeKiosken
din lokale kiosk

HT-kort

Bemærk ekstra service

Salg af Klippekort
og månedskort

Kig ind
Altid et godt tilbud

T ips og L ot t o

Færdigrens & pres fra dag til dag

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

GR AT IS
udbringning af varer

Vangedevej 144, Tlf. 39 69 13 95

Frisk brød
hver dag
fra
eget bageri

Køb Deres julesmåkager
og Nytårskransekage hos
S.O.

Vangedevej 142 · Tlf. 39 67 58 18
Nummer 25 · December 2000

39 67 97 03
39 67 77 03
40 31 05 01
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Ældre hjælper Ældre’s idé-Sted
Ekskursion til Bornholm
Stort udvalg:
Dekorationer, lys
og juleting
Sønda g d. 24/12-00
ha r vi å ben
fr a kl 9.00 til kl. 12.00
v/Vibeke B er tr a nd
Va ngede B yga de 39
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 57 41
Udsnit af deltagerne på Bornholm

Besøgstjenesten
Ildstedet
Idévideo
Ring og hør nærmere
39 68 03 41
torsdage 14-16
6 0 6 5 70 7 5

80

Ældre

5
90 9

Vindere

Gentofte - Vangede

85

I Åkirkeby har kommunen købt en nedlagt biograf, som herefter er indrettet med bl.a. datastue
og “telefonstjerne”, hvorfra de enlige ældre hver
morgen får en opringning.
Alt i alt var det en herlig oplevelse, og skulle andre ældre her i Vangede/Gentofte få lyst til lidt
hygge og samvær, så vær velkommen tirsdag eller
torsdag mellem 10 & 14 i kælderen på Nymosehave, hvor vores IDÉ-STED har til huse.
Her har du mulighed for at møde de friske
træmænd.
På Idé-Stedets vegne
Bent Kamper - 39 67 88 12

Ældre hjælper ældre

12. september drog 17 mand på tur, via den nye
Øresundsbro og hurtigfærgen fra Ystad til Rønne,
for at udveksle idéer og erfaringer med ligesindede fra Solskinsøen.
Her fik vi utallige interessante oplevelser, vi så
bl.a. en ca. 200 år gammel smedie, hvor essen
brænder lystigt flere dage om ugen, bemandet af
“efterlønner”, og rundt på øen så vi mange veludstyrede træværksteder hvor pensionister finder
sammen, ligesom vort i Nymosehave.
I Rønne havde kommunen stillet et helt hus til
de ældres rådighed, det var indrettet med værksted, datastue, mødelokaler og køkkenfaciliteter
for op til 200 personer.
Et sådan hus, står allerøverst på Ældre Hjælper
Ældres ønskeseddel i Vangede.

Mobiliseringen

** Find 5 fejl **

Der er trukket lod mellem de rigtige besvarelser på sidste nummers
“Find fem fejl”
Magrethe Friedrichsen,
Cathrine Friedrichsen,
Lene Damtoft og
Lisa Andersen
har hver vundet et gavekort til en klipning hos Frisør Totten.
Gavekortene bliver tilsendt.
Vangede Avis ønsker tillykke.

Årets Ekspedient

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

... blev Christian fra Matas. Vi må sige at Christian kæmpede
hårdt for denne titel – man kunne måske endda sige at han brugte
ufine metoder. Det store spørgsmål er så, hvor mange af Christians stemmer, der egentlig skulle have været til Otto!!!
Blandt alle, der havde indstillet en person
til “Åres ekspedient” har vi trukke lod om
3 gavekort á 300,- til køb i en af Vangede
Bycentrums butikker – og vinderene er:
Bente Dyrgart
Else Taulø
Belinda Pedersen.
Vangede Avis ønsker både vinderene af
gavekort og Christian Tillykke.
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VANGE DE B Y CE NT R U M

Det lokale indkøbscenter

Munketorvet

mærket s idder i alle
medlemmer nes ruder

til Vangede Avis nr. 25

5 fejl Præmier:
Gavekort på middag med Engelsk bøf til 2 personer
og en flaske rødvin hos Restaurant GBK
Gavekort på kr. 200,- til Skjold Burne
Gavekort på kr. 200,- til A.A.C.N. & S. Service

Navn

AUKommun kation

i

Snogegårdsvej 49 · 2820 Gentofte
Tlf: 39 65 74 41 · Fax: 39 65 17 47

Adresse
Postnr.

A.A.Cykler Nøgler S ko S ervice . Tlf. 39 65 34 34
AU -K ommunikation/Vangede Avis . . 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
Dans ke B ank - B ygaden . . . . . . Tlf. 39 75 09 80
Mexico TakeAw ay delivery. . . . . Tlf. 39 65 09 65
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
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

Mød os også på internettet www.vangede.dk
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Fortæl annoncørerne når du har set Deres annonce i Vangede Avis
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By
Kuponen afleveres i „kontaktkassen“ hos Café Rhina
eller i Munkekiosken senest den 1. oktober 2000
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