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Husker du
købmanden?
I “gamle dage” gik vi lige op på
hjørnet til købmanden, ismejeriet eller frugt & grønt, hvor vi
kunne handle de ting, vi skulle
bruge. Der var en hyggelig atmosfære i butikken, hvor ejeren
og hans hustru selv ekspederede. Efterhånden som der skød
flere og flere supermarkeder op
rundt omkring i landet, måtte
den lille lokale butik dreje nøglen om. Mange taler stadig om
vores små lokale butikker med
den personlige behandling og
lokale placering.
Hvorfor svigtede vi den lille
butik? Var priserne for høje? Var
det fascinationen af, at man nu
kunne få kød, mælk, grønt og kolonial i den samme forretning og
ikke skulle i 4-5 forskellige forretninger? Mange fik bil og dermed nye muligheder for at købe
ind uden for lokalområdet.
Vi fik i hvert fald prøvet at
handle på en ny måde, men måtte også konstatere at de lokale
butikker var væk, når vi havde
brug for dem og hvis vi ikke
passer på, ja så forsvinder vores
muligheder også i vores lokale
handelsstrøg.
Kan vi forestille os en fremtid,
hvor vi alle sammen skal starte
vores biler og køre til Ørestaden, Bilkas kæmpevarehuse,
Lyngby Storcenter eller skal vi
til at bestille vore dagligvarer
som postordre.
Det vil blive en fremtid, hvor
vi bliver fremmed for hinanden
og overrasket når vi endelig møder en vi kender, som også er
ude og handle i Ørestaden
Vi har stadig en lille købmand
i Vangede, hvad er det der holder liv i denne butik. Er det fordi
indehaveren går gratis på arbejde? Er kunderne så glade for
denne butik, så det stadig kan
lade sig gøre at drive en sådan
butik? Der er mange spørgsmål,
men måske skal vi ikke tænke så
meget over det, men bare huske
at bruge vore lokale butikker.
Alle har et ansvar;
Forbrugerne bør købe flest
mulige af deres varer i Vangede.
Forretningerne skal sørge for
en tilfredsstillende service og en
bredt vareudbud.
Politikerne skal sikre handelstrøgets fremtid gennem planlægning og fremsynethed.
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Hennings tur gennem Vangede
Får vi en cafe igen?
Det spørgsmål har jeg fået masser af gange i den seneste tid. Ja,
det tror jeg ganske bestemt vi
gør.
Ifølge kulturchef Lone Gladbo, ligger sagen i øjeblikket i
Bygningsudvalget, og efter deres næste møde, skal Lone
Gladbo stå for udvælgelsen af
den ny bestyrer – og hun håber,
at det hele er på plads inden påske. Om det bliver en Cafe Rhina eller et helt andet navn – vil
vise sig. Men jeg tror helt bestemt den kommer!

Super Brugsens

Skjold Burne

uddeler Bjørn Leisner holdt afskedsreception tirsdag den 30.
januar for at tiltræde en stilling i
Hørsholm. Vangede har haft stor
glæde af hans store vinerfaring
igennem 6 år, bl.a. med nogle
utrolige vinudsalg af store vine,
der havde kunder langt ud over
Vangede. Desuden blev forretningen udvidet og nyindrettet
under hans ledelse – og det kan
vi selvfølgelig stadig glæde os
over – men de store vine har han
taget med til Hørsholm. Må han
blive glad for sit nye job. Han afløses 1. marts af Jens Vestergaard Jensen, der kommer fra
en souschef stilling i Frederikssund. Vi håber, at han og kunderne i Superbrugsen må få
glæde af samarbejdet.

... i Vangede Bygade dufter nu af
dejlig nymalet kaffe. Bo har
nemlig udvidet butikken med en
kaffemølle og er begyndt en succesfuldt karierre som kaffesælger. Det går selvfølgelig ikke ud
over forretningens store udvalg i
vine fra alle vinproducerende
lande. Så kig endelig ned til
Skjold Burne. Duft til kaffen og
køb også en god flaske vin med
hjem.

En virkelig ven er et menneske, der lytter opmærksomt
og interesseret til, hvad man
siger, selv om man ikke siger
noget som helst af interesse.
Anonym

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

39 56 04 11

Comet Rens
i miljøvenlig udgave
Kunderne vil ikke mærke noget
til de ændringer, der er sket,
bortset fra at åbningstiderne er
ændret til kl. 11 om formiddagen og ellers uændret om aftenen og lørdag.
Efter den meget presseomtale
af gift fra renserier stoppede forretningen med at rense i perklor.
Comet Rens ønsker naturligvis
at leve op til de nye miljøkrav,
som forskningen viser er nødvendige for, at vi bliver udsat for
færest mulige giftstofffer.
Comet Rens renser for fremtiden i kulbrinte – en væske, der
er mere kendt i udlandet end i
Danmark. Især i USA og Tyskland, hvor den betragtes som
meget miljøvenlig.
Comet Rens opsætter en kulbrinte maskine i vores afdeling i
Søborg og vil derefter samle
rensningen samme sted, og
rensekvaliteten vil være mindst
lige så god som den kunderne
kender idag.

Netto har udvidet
Ja, så har Netto i Vangede åbnet
i betydelig større omgivelser.
Jeg har nogen gange følt for store, men lad os nu se når vi har
lært hvor varerne er, så bliver vi
nok glade for den megen plads,
der trods alt er blevet. Det er
ihvertfald dejligt med den bedre
plads til at komme rundt i forretningen.

Gentofte Kino
Vi skal godt nok til Gentoftegade for at komme i vores lokale
biograf, men til gengæld er det
altid en dejlig oplevelse at se
film i Gentofte Kino. Kaffe m.v.
kan nydes i cafeen før forestillingen. Og sikken fin benplads
og sæderne – det er som at sidde
hjemme i sofaen. Prøv en tur i
Gentofte Kino.

ATIKA er Gentofte/Vangedes
eneste sportsforretning
Vi har talt med indehaveren,
Sven-Erik Nielsen, som er gammel løber og som havde den
danske 800 m rekord fra 1974
indtil Wilson Kipketer blev
dansk statsborger.
Da Atika er den eneste sportsforretning i denne del af kommunen, er det dejligt at se det
brede udvalg, der er i butikken,
som sammen med den behagelige betjening gør, at man kan få
stort set alt til en god sportsop-

levelse, men det er løbeudstyr
som er Atikas speciale:
“Til dette forår får vi ca. 55 forskellige nye modeller. Vi gør
meget ud af at spørge kunderne
om deres løbebehov; vi analyserer deres fod og løbestil, gerne
ud fra de gamle løbesko, så vi
kan finde de helt rigtige sko.
Den sko som er perfekt til en løber kan være direkte skadelig for
en anden, så løbesko egner sig
absolut ikke til selvbetjening.”

Fastelavn i Vangede
Vangede Bycentrum i samarbejde med DUI
kaldte til tøndeslagning i lørdags, trods udsigt til sne og kulde var vejrguderne nogenlunde med os.
Der blev budt på varm cacao med hjælp fra
charlotteklubben; og godter. Der var også
gode præmier til den sjoveste og flotteste
udklædning.

Rigtig mange børn var mødt op til tøndeslagning i festlig og uhyggelige udklædninger. Også i nogle butikker var der festlig
ekspedition – lad endelig dette blive en sjov
tradition.
red.

DERES
LOKALE
RENSERI GVI Restaurant
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

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

for Vangedeborger
Restauranten har 1. marts fået ny bestyrer og
Leif og Martin Raun lover at de vil gøre alt
for at du vil nyde dit besøg i GVI-Restauranten. Du er velkommen både til hverdag og
når der spilles kampe i Nymosen, så kan du
nyde både GVI’ers glade boldspil og
den gode atmosfære i klubbens dejlige
restaurant.
Og når du har nydt en gåtur i Vangedes egen lille oase “Nymosen” og set
lidt på fuglelivet, ja så smut en tur ind i
GVI, enten til en gang dagens ret eller
varm cacao, kaffe, fadøl, sodavand eller hvad du nu skulle have lyst til.
For Vangedeborgeren er der ikke
længere hjem end, at man kan tillade
sig at tage et glas vin til maden, for bilen kan blive derhjemme, det er jo kun
en lille gåtur – nyd den og hyggen i
GVI.

Leif og Martin
holder åbent hus
Lørdag 10. marts
Klokken 14 - 16
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Eventyrligt Legetøj hos Toppen

Af Oscar Fiehn

Mælkedreng i 1941
og
min sommerferie var jeg mæl- man uheldig kunne der være så
Bolden Ikedreng
i Hedgaards mejeri på mange, at man måtte hente både

Forårslegetøj f.eks.
Gynger
Stylter
Gå-spande
Trapezer
Rebstiger
Ringspil
Kroket
Og meget andet…

Jeg gemmer mig bag byggestillads i kælderen
på hjørnet af Søgårdsvej/Gentoftegade
Telefon 39 68 10 44

Nymose
Dyreklinik

Dyrlæge
Fawzy Morcous

Fodersalg.

Døgn og weekend vagt tlf. 39 76 00 77

Tilbud
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1997 Grand Mont,
Caves Aliança
Vinen kommer fra Beira-provinsen, hvor de klassiske vindistrikter Dão og Bairrada også ligger.
Når druerne høstes i september,
er de fuldmodne og af høj kvalitet. Grand Mont er vinificeret
traditionelt.

Spa
21,2 r
5

Vinen har en flot, mørk rød farve
– en smag med dejlig fylde, afrundet blødhed og en tillokkende
bouquet af ædle druer.

Portugal
1 fl. 36,75

3 fl.

89,-

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

Kom ind og få “Månedens Vinfolder” • www.skjold-burner.dk
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Brogaardsvej. Der var tre drenge, en mejerist, en medhjælper,
Hedgaard selv og hans søn. Sønnen selv passede mejeriudsalget, og vi andre hjalp med tapning af mælk og udbringning.
Det startede kl. 6 om morgenen,
hvor gårsdagens mælk blev
bragt ud til kunderne. Disse var
spredt over et større område i
Gentofte. I Vangede var der ingen så vidt jeg husker. En lå ved
Nesas transformerstation på
Lyngbyvejen andre på Ræveskovsbakken. Der var ikke områder, hvor man kunne lave en
systematisk udbringning. Med
sin kundeliste i hånden fordelte
man sine flasker i to lærredssække på styret af cyklen. I begyndelsen havde jeg dem i to
mælkekasser foran på ladet,
men her havde de en kedelig vane, at få cyklen til at tippe forover når man skulle over en
kantsten. Da jeg havde prøvet
det et par gange, gik jeg over til
sækkene, selv om det så kneb
med styringen. De tomme flasker skulle med tilbage, men
folk var ikke altid lige flinke til,
at stille dem ud, så man kunne risikere, at der nogle steder var
stillet 5-10 flasker ud. Dem måtte man lade stå af mangel på
plads. Det udløste så et par timer
senere telefonstorm på mejeriet
af vrede kunder, som beklagede
sig over, at nu havde de endelig
stillet flasker ud og så var de ikke blevet afhentet. Så når udbringningen var færdig, var det
afsted igen og hente flasker, var

Anja og Willy Arpe
KLINISK TANDTEKNIKER

Ordrupvej 86
2920 Chalottenlund
39 90 64 50

to og tre gange. Når udbringningen var færdig skulle de hjembragte flasker skylles. De blev
kogt i et stort kar med en sodaopløsning, hvorefter man tog to
flasker ad gangen og satte dem
på hver sin roterende flaskerenser. Der var fire af disse, så man
hele tiden kunne udskifte. Flaskerne blev stillet til tørre og så
var der middagspause. Madpakken blev spist, da det var sommer blev den spist i gården. Til
dessert fik vi nogle gange en
“spids” hver. Opskriften var en
halvliterflaske fyldt med en fifty
fifty blanding af kærnemælk og
piskefløde. Da der var rationering og det ikke var tilladt at sælge piskefløden, måtte vi i al
hemmelighed snige os ind i kølerummet for at fylde vores flasker. Kærnemælk derimod kunne vi få så meget vi ville. Piskefløden kom ikke i handlen, men
skulle blandes i et bestemt forhold med mælk og blev så solgt
som almindelig fløde. Dette
blev gjort af mejeristen selv. For
at forhøje nydelsen af denne iskolde “spids” forsynede vi os
med en halv ”Borgmesterstang”
hver fra Grønbechs bageri, som
lå i samme bygning. Ved ettiden
skulle mælkebilen fra Dronninglund ved Holte komme,
men det var ikke altid, mange
gange kom den først ved to- eller tretiden. Den kørte ved gasgenerator og det var ikke altid,
den kunne klare Geelsbakke.
Mælken kom i junger og vi skulle så tappe den i de nyvaskede

Besøg...

Pølsevognen
i
Vangede City

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

Åben:

Mandag - Fredag
Kl. 11.30 - 19.00
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Mælkedreng i Vangede ca. 1930
med Charlotteklubben i baggrunden.
Arkivfoto lånt af Laura Petersen

hel og halvflasker. Det foregik
ved hjælp af tappehaner og
håndkraft. Bagefter skulle der
sættes kapsler på ved hjælp af et
stykke håndværktøj. Da det var
gjort, blev den trehjulede ladcykel læsset med kasser med diverse mælkeprodukter plus et
bestemt antal krystalisstænger
fra kølerummet og dækket med
en presenning. Dette skulle
bringes ud til et mejeriudsalg,
der dengang lå på Gentofte Torv
og et på Jægersborgallé i Charlottenlund. Hvorfor det skulle
helt til Alléen, har jeg aldrig
fundet ud af. Det lå lige overfor
Jægersborgallés mejeri og det
måtte have været noget nemmere og hurtigere at få det bragt
derfra. Ladcyklen var forsynet
med to store automobildæk på
forhjulene og var i sig selv tung
og med en last af fyldte mælkekasser og is gjorde det det ikke
lettere at køre. Turen ud til mejeriet på Alléen gik dog nogenlun-

de behageligt. Når man først var
kommet over broen ved Gentofte Station, kunne man slippe pedalerne og accelerere ad Höegesmindevej ned mod Maltegaardsbakken, hvor farten tog så
meget til, at man kunne krydse
Bernstorffsvej og nå et godt
stykke ned ad Rådhusvej. Før
man igen skulle sætte fødderne
på pedalerne. At krydse Bernstoffsvej i den fart var noget risikabelt, selv om der dengang ikke var megen trafik, var der dog
sporvogne at tage hensyn til.
Tømt for fyldte flasker og is,
men med tomme returflasker,
var cyklen noget lettere at håndtere, men hjemturen var alligevel anstrengende, da bakkerne
nu vendte den forkerte vej, så
man måtte skubbe køretøjet det
meste af vejen. På normale dage, hvor leverancen af mælk
kunne klare Geelsbakke, havde
man fri kl. 3, men på de andre
dage og dem var der en del af,
kunne det nemt blive fire og fem
og det var surt, når ens pige stod
der kl. tre med badetøjet parat til
at tilbringe nogle frydefulde timer ved Bellevue eller i skoven.
Samme pige boede på en sidevej
til Maltegaardsvej, så for at
kompensere for de gange, hvor
hun måtte vende hjem med uforrettet sag, stoppede jeg nogle
gange op på min vej til Alléudsalget, for at få en kop te eller
andre forfriskninger hos hende.
I mens stod så cyklen på den lune villavej mens isen smeltede
under presenningen. Ved ankomsten til udsalget klagede indehaversken over at isblokkene
blev mindre og mindre, så jeg
måtte forklare hende at mejeriets fryserum var i uorden, så mine besøg hos veninden måtte
indskrænkes.

Wiener
Salonen
Forårslys- og varme
Påskeliljer i mine arme

for
ham og
hende

Se det smukke udvalg
af nye potteskjulerer

klip
krøl

v/Vibeke Bertrand
Vangede Bygade 39
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 57 41

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

SILHOUET
HOLDER STOR FØDSELSDAGSFEST

SØNDAG D. 1. APRIL

fødselsdagsfest fødselsdagsfe
• BLIV EN TIGER FOR EN
fødselsdagsfest
DAG... – tag børnene
med
sdagsfest
og få dem ansigtsmalet!

fødsel

• Vi byder på kaffe, kage og
slik – og indvier samtidig
fødselsdags
vores helt nye
børnehjørne!
selsdagsfest
fødselsdagsfest
• Kom og få vejledning om
produkter, frisurer og
farver

elsdagsfest

fødselsdagsfest
• Stor lodtrækning med fødselsda
lsdagsfest
fødse
masser af præmier!

fødselsdagsfest
fødselsdagsfest

fødselsdags

fødselsdagsfest
FØDSELSDAGSTILBUD
ødselsdagsfest

I HELE APRIL
MÅNED
fødselsdagsfest

fødselsdagsfest

BØRNEKLIP 3-10 år

føds

fødselsdagsfest

KR. 150,-fødselsdagsf
normalpris KR. 215,-

fødselsdagsfe
fødselsdagsfest
Sæt kryds i kalenderen nu...

ødselsdagsfest
vi glæder os til at se Jer!
fødselsdags
dagsfest

fødselsdagsfe
SILHOUET

Vangede Bygade 114
39 65 60 64

fødse

fødselsdagsfest

fødselsdagsfest

fødselsdags

Nummer 26 · Marts 2001

6

Vangede’s fortid
Af Niels Ulrik Kampmann Hansen,
lektor og formand for lokalhistorisk forening.
I Vangedes langstrakte ejerlaug
har der været dyrket landbrug i
1000 år. I de første ¾ af perioden var Vangedes oprindeligt 15
gårde beliggende langs bygaden. Kulturlandskabet har adskilt sig radikalt fra nutidens
landlige landskaber, idet de boligtomme bymarker stod i stærk
kontrast til den sluttede landsbys gård- og husklynge. I 1766
var det slut med det gamle

Kort over Vangede
omkring 1800
Vintappersøen

N

Vintappergård
Knæbjerget

Tjørnegård
Stolpegård

Ørnegård

Gammelmosen

Vangede by

Brogård

Snogegård

Gentofte sø
Holmegård

Mosegård
Nymosen Ndr.
Enggård
Sdr.

Ndr.
Bakkegård
Sdr.
Ndr.
Fuglegård
Sdr.

1 km

Ndr.
Munkegård
Sdr.

Nytegnet kort
over Vangede
med de udflyttede gårde omkring 1800

Ndr.
Ellegård
Sdr.
Ndr.
Hulegård
Sdr.
Ny
Søndergård
Gl.

landsbyfællesskab idet grev
J.H.E.Bernstorff besluttede, at
Ordrup, Gentofte og Vangede
landsbyer skulle udskiftes og
udflyttes. Bernstorffs godsforvalter Torkel Baden skrev:“ ..at
Fællesskab og Hoverie skulle ophæves og Bonden ved Eiendoms
rettighed dels opmuntres dels
sættes fuldkommen i stand til at
benytte sig af de frie Hænder..”.
Vangedes bønder blev selvejere og de nye udflyttergårde ændrede kulturlandskabet til det
mere parkagtige landskab med
levende hegn og med de nyudflyttede enligtliggende gårde
med haver rundt om. I deres
sted langs Vangede Bygade ændredes de gamle gårdes hovedbygninger og der nybyggedes
huse til landsbyhåndværkerne
og til aftægtsboliger. Eftertiden
gav Bernstorff ret i, at selvejet
medførte mere produktivitet,
mens bønderne ikke var meget
for at forlade deres vante arbejdsformer og den trygge tilværelse i byen.
Udflyttergårdene tog navn efter karakteristiske ting på deres
nye jordstykker. Nordligst var
Nørregård, den nuværende Vintappergård, hvor bygningerne er
bevaret på deres imponerende
placering i landskabet. Stolpegårdens bygninger lå nær de to
flotte bronzealderhøje, senere
overgik dele af jordtilliggendet
til Stolberggård, hvis hovedbygning stadig er bevaret. Tjørne-

Vangede Bygade
5 og 7. På hjørnet af Lyngbyvejen, fotograferet i
maj 1966 kort tid
før udvidelsen
starter

gården drev landbrug i den østlige del af ejerlauget omtrent til
hvor Smakkegårdsvej i dag løber og til dalen med Ermelundsvej. Gården lå hvor skolen i dag
findes. Ørnegård lå nær Lyngbyvejen omtrent, hvor Ikea i dag
er, mens Brogård lå noget øst
for landsbyen. Ved Søbreddens
vestside er bevaret en længe fra
denne. Holmegårdens bygninger tæt ved Lyngbyvejen er stadig bevarede. Disse gårde havde
jorde på begge sider af vejen,
der var reserveret til Kongens
private brug. For at sikre, at den
ikke blev brugt af andre, var der
fra 1786 til langt ind i 1800-talFotografi af den
sluttede Vangede
landsby med Nymosen i forgrunden og Ræveskovs-vandtårnet
i baggrunden th

Danske Bank. Altid lige ved hånden
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let en bom med et bomhus, hvor
bønderne kunne krydse vejen
eller betale for at få lov til at benytte den.
Snogegård og Mosegård lå
vest for Vangede, mens Nr.
Engsgård lå nær Busses skole
og Sdr. Engsgård 300 m syd
herfor. Det var karakteristisk, at
flere af de sydligere gårde opdeltes i halvgårde ved arveskifter, dette gælder f. eks. også
Bakkegården, hvor Ndr. bakkegård lå, omtrent hvor skolens
boldbaner er i dag. Fuglegården
lå hvor broen i dag har landfæste, mens de fire sydligste gårde
lå på det stadigt smallere stykke
land mellem sognegrænsen og

7

Gentofte Rende. Alle disse blev
delt i to halvdele kaldet halvgårde: Ellegård, Munkegård, Hulegård og Søndergård. Ndr. Ellegårds bygninger findes i dag bevaret i forbindelse med Tuborg
Haveby. Årsagen til at netop
ejerlaugets sydligste gårde blev
delt skyldes sandsynligvis, at
Københavns nære beliggenhed
gav anledning til et mere intensivt landbrug, hvor gartneriafgrøder i højere grad dominerede.
Når alle disse gårde er nævnt
skyldes det, at deres navne typisk er bevaret i vore dages gadenavne.

se. Den nye Vangede skole blev
opført nord for den gamle, hvor
nu biblioteket har til huse. Denne skole fungerede til 1925,
hvor Tjørnegårdsskolen blev taget i brug. Bakkegårdssskolen
(1935-),
Mosegårdsskolen
(1950-1988) og Munkegårdsskolen (1956-) fuldender billedet af Vangedes skoleforhold.
Vangedes jorder blev senere
bebyggede end den østlige del
af kommunen. Endnu i 1950-erne var der mange tomme grunde
og nogle af dem blev bebyggede, før de blev byggemodnede.
Det gav Vangede et dårligt ry.
Endnu høres udtrykket: “På den

sønner nemlig Dan Turèll, der
har åbnet manges øjne for lokalområdets kvaliteter. I “Onkel
Danny fortæller” beskriver han,
hvordan han og hans søskende
sammen med andre Vangede-omaner udforskede lokalhistorien “... Dag og nat sneg vi os
rundt i Vangede og indlod os på
“tilfældige” samtaler med alle
og enhver på gaden, ustandselig
ude på at pumpe nye oplysninger frem..” Dan Turèll så klart
sociogeografien i 50-ernes Vangede, og han konkluderer “...
Hvis man kan kalde Vangede
“Gentofte Vest”, så kan man

fandeme lige så godt kalde Gentofte “Vangede Øst””. Han fortæller, at hvis en kammerat havde dummet sig, så sagde man:
“Du, det er den vej til Hellerup”!
I Gentofte findes en lokalhistorisk forening, der ved foredrag og ved bogudgivelser forsøger at fastholde den lokale historie, at trække linjerne fra fortiden frem til nutiden. Hvis du
er interesseret i foreningen, kan
du se vores annonce her i Vangede Avis.

!

SILHOUET

!

Greveskolen på
Vangede Bygade
fungerede som
skole fra 17861881. I dag holder Charlotteklubben til i
huset

Vangede gamle
skole forlades i
december 1924
med hornmusik.
Eleverne vandre
over til den nyopførte
Tjørnegårdsskole

FØDSELSDAGSKONKURENCE

Kom ned i butikken Søndag d. 1. april og aflever
denne kupon ...

!

Vangede Bom
fotograferet i
1914. Året efter
nedlagdes bommen af Københavns Amt. Idag
forløber Lyngbyvejen gennem
området

... så deltager du i lodtrækningen om bl.a. 4x4 billetter til den nye børnefilm KARLA KANIN BIO 4, KARLA KANIN rygsække, gavekort og hårprodukter.

Vinderne bliver udtrukket kl. 15.00!
Hvad koster børneklip hos
SILHOUET i april måned?
Navn:
Adresse:
Telefonnummer:

!

forkerte side af Lyngbyvejen”.
Dette indtryk forstærkedes ved,
at man placerede fattiggård, losseplads, idiotanstalt, forbrændingsanlæg og husvildebarakker i Vangedes nordlige del. I
nyere tid har man lagt et “amerikaniseret” butikscenter med
IKEA, som den største butik.
Ellers var det karakteristisk at
det gamle bycenter fungerede
som økonomisk center for Vangedeborgerne.
Men Vangede har også opfostret en af Gentoftes berømte

!

Mens skoleforholdene i den
østlige del af sognet var løst på
en tilfredsstillende måde med
de to, desværre nu forsvundne,
rytterskoler på Gentofte Torv
og ved Hvidøre, så manglede
der en skole for Vangedes børn.
De selvrådige bønder oprettede
omkring 1740 egen “privatskole” med skolemester, men fra
1786 kom A.P. Bersntorff dem
til undsætning og byggede et 7
fags hus, der fungerede som
skole frem til 1881, det er her
Charlotteklubben, nu har til hu-

!

Afleveres hos SILHOUET,
Vangede Bygade 114
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Gentofte
Kaffe & The

Af Oscar Fiehn

Knæbjergene, Kingerne,
Wrangbjergene m. fl.
Før udskiftningen nordvest for
Vangede by lå Stolpesvangen med
de 2 Stolpehøje, som senere gav
navnet til Stolpegården. Dette
område omfattede Stolpesagrene,
De stakkede Lovspjæld, Langagrene, Øerne, Læspjældene og
Smørstumperne.
J.H.E. Bernstorff gav skøde på
disse marker, som der så blev
trukket lod om mellem Vangedes
bønder. Det sydøstlige hjørne tilfaldt Ole Andersen, som allerede
på dette tidspunkt havde opført en
ejendom kaldet “Store Knæbjerggård”.
Nordøst herfor mod Gammelmoserenden, der dannede skellet
til Lyngby bymarker, lå 32 tønder
land, som blev kaldt Knæbjergene. Disse blev holdt udenfor lodtrækningen, hensigten var at skaffe plads til 4 husmandsfamilier.
Her var jorden nemlig så dårlig,
at man mente, at ingen af gårdmændene kunne være tjent med
at overtage dem.
Fra Vangede gennem Knæbjergene over Gammelmosevej gik
Frederiksdalsvej. I 1888 blev den
kaldt Byvej senere dens nuværende navn Stolpegårdsvej. Vejen
blev benyttet af bønderne til at
køre korn til Lyngby mølle for at
undgå at betale bompenge på
Lyngbyvejen. Før bomafgiftens
tid var det også forbudt bønderne
at køre på Kongevejen.
Vest for Vangede havde markerne særprægede navne som Snog
Dys Agre, Evres Lyng, Buddekjærsagre, Twervejene, Hüllebjergene, Toftkjærsagre og Kingerne. Enkelte af navnene kan
genkendes i dag, men da der ikke
findes meget nedskrevet om Vangedes historie fra omkring 1300,

hvor byen opstod og dengang hed
Wongwehte er det vanskeligt at
finde oprindelsen til de andre
særprægede navne.
Jeg er blevet spurgt om jeg
kendte benævnelsen “Knæbjergets” oprindelse, men har ikke
fundet noget, så følgende kan kun
blive rene gætterier. Benævnelsen bjerg er jo brugt over hele landet om næsten enhver jordknold,
der ragede mere end en meter
over jorden. Således blev også
Ræveskovsbakken og området
der omkring tidlige kaldt Wrangbjergene. Hvorimod betegnelsen
“Knæ” kan findes ved Bøjden på
Fyn, hvor navnene Knæskanse og
Stensbæksknæ forekommer. Da
der ved befæstningsanlæg bruges
ordet “Knæ” kan det måske henføres til svenskekrigene fra
1658-1659, hvor svenskerne som
bekendt gik over Fyn og under
belejringen af København huserede i Vangede, hvor de nedbrandte 8 gårde. Men som sagt
rent gætværk og vil gerne høre fra
sagkundskaben.

BLIKKENSLAGERFIRMA

Parisersalonen

A/S

Mange økologiske varer
Krydderier · Chokolade
Vi har alt i krydderier og urter
eller skaffer det hjem
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

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

Det er bedre
at være god
til det,
man kan,
end at love
for meget

Digitalkameratilbehør
f.eks.

64 MB Compact kort
pris

Håndtrukne børster
Håndlavet stentøj
Stempelkaffekander

1.250,- kr.

Kortlæser
fra

595,- kr.

Nu også printerpatroner

®

Decubal
til huden og
intet andet

FOTOKÆDEN

Gentoftegade 66 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 08 37

39 65 87 66
39 65 21 27

Decubal® er specielt udviklet til tør og irriteret hud. Med sin unikke
evne til at give huden fugt, er Decubal® samtidig velegnet til dagligdags brug.Decubal® er ikke tilsat parfume og kan købes på apoteket.
Decubal® er til dig, der går efter virkning og fornuft – også når det
gælder din hud.

Fax 39 65 52 15
Making medicine accessible
Alpharma ApS, Dalslandsgade 11, Postboks 1736, DK-2300 København S,Tlf. 32 64 55 00, Fax 32 64 55 01
APOTEKERNE I DANMARK

Kontor & værksted

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

Vangede apoteksudsalg

Mesterlodden 30

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

Vangede Bygade 77 · tlf. 39 65 46 00 · www.gentofte-apotek.dk
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Af Oscar Fiehn

Professor
August Krogh
I slutningen af trediverne købte
Krogh en grund på Søbreden af
min farfar. Krogh byggede et
stort hus på grunden, der stod
færdigt da krigen brød ud. Huset
var olieopvarmet og kunne derfor ikke tages i brug. Min far tilså huset under hele krigen. Der
skulle sørges for udluftning, haven skulle holdes og da der på
loftet opbevaredes flygtede jøders bohave, skulle der holdes
opsyn med, at ingen fremmede
trængte ind.
I 1945 flyttede August Krogh
ind, han indrettede et laboratorium i kælderen, specielt med
henblik på forskning af vandregræshopper. I haven blev der sat
et stort telt op, hvor græshopperne blev holdt.
Min far blev så ansat til foruden at holde haven også at være
græshoppefodermester. Græshopperne blev så anvendt til forskellige forsøg for at finde ud af
hvor langt de kunne flyve og årsagen til de pludselig opstående
mængder i troperne. I laboratoriet var der en vindtunnel, hvor
græshopperne blev spændt fast,
så man kunne måle vingetrykket på hver kvadratmillimeter.
Desuden karruseller til måling
af udholdenhed og hastighed.
Min far havde desuden en særpræget arbejdsopgave. I kælderen, hvor professoren både arbejdede og sov, var der en udgang til haven, ovenover var der
en balkon, her skulle far hver
morgen stå med to spande koldt
vand. Når så professoren stod
op gik han straks iført badebukser ud af kælderdøren og her

Professor, dr. phil. August Krogh,
appr. 1940. Billedet er lånt fra
August Krogh Institutets hjemmeside, www.aki.ku.dk
Her kan der læses meget mere om
August Krogh’s liv og forskning

red
skulle far så hurtigt efter hinanden hælde de to spande vand
ned over professoren.
Jeg har aldrig fået af vide
grunden til denne form for masochisme, måske har det selv at
skulle stille sig under en kold
bruser, krævet en viljestyrke
som selv en professor og nobelpristager ikke havde.

Ejnar Schüsler
v/Larsen & Schiøtz
Mesterlodden 6

39 65 25 11

Snedker- og tømrerfirma
Showroom
Ordrup Jagtvej 8
m/køkken og inventar

39 64 23 45

Reparation & vedligeholdelse
Specialitet
Inventar &
håndbygget køkkener

Camilla + Henrik = Julius
Vores trofaste skribent,
Camilla Møller Olsen har
valgt at udvide befolkningstallet i kommunen,
med Julius.
Vangede Avis ønsker tillykke og må nok acceptere at
det varer nogen tid før vi
igen kan få glæde af Camillas leg med ordene.

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

Nummer 26 · Marts 2001

10
Klip fra Vangedes hjemmeside
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 in-

ternettet. Skulle du ikke have
et sådant udstyr så 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.

Ramon Jørgensen
Ramon@mail.tele.dk
2001/02/06 - 20:43:07
Hej Hanne.
Du kender mig sikkert.Vi gik
i klasse sammen på Mosegårdsskolen.
Sender en E-mail direkte til
dig en af de nærmeste dage.
Hilsen Ramon

Erling
vangede@hotmail.com
Vangede - Danmark
2001/01/11 - 08:44:48
Hej alle min Vangede Venner!!!!!
Jeg ville lige sige at det er en
rigtig fed hjemmeside vi har.
Det er første gang jeg er her inde og er positivt overrasket.
Vangede længe leve......
Jeg vil også gerne sige at det
bedste pizzaria i Vangede er
MEMO.0

Hanne Grevsen
vilgren@wanadoo.dk
Lynge - DK
2001/02/05 - 00:08:23
Er der mon nogle af mine
gamle skole-kammerater, som
bor i Vangede?
Jeg gik på Mosegårdsskolen
indtil l969.
Afsluttede med realeksamen.
Boede på Stolpegårdsvej 14.
Det kunne være sjovt med en
sludder med dig/Jer. Hvordan
har I det? Hvad laver du/I.
Hvor bor du/I nu? osv osv.
Skriv her eller på min E-mail
adr.
Mange hilsener fra Hanne.
Nicolaj Saxild
nsaxild@hotmail.com
Saxild A/S
Vangede - Vangede
2001/01/26 - 19:06:37
Da der efterhånden ikke er så
lang tid til man gå opholde sig
mere end 5 min. udenfor uden
at få koldbrand, må det være
på tide at der bliver samlet folk
til et par fodboldhold. Som
lokkemad kan det nævnes at
Nikolaj Palmskov stiller op i
hvide ben og skægstuppe,
samt at undertegnet har været
med i flere RUC Cup semifinaler som målmand. Hvis der
er nogle af nødderne som skulle vise bare den mindste interesse, er de mere end velkomne til at skrive til mig.
Saxild
Nummer 26 · Marts 2001

Vi ses på
www.vangede.dk

Martin Andersen
irmakaffe@hotmail.com
Karma Cowboy Project.
2001/01/07 - 00:23:42
Hej alle.
Er der nogen seriøse musikere i Vangede, som kunne tænke sig at spille sammen med to
andre
Vangede-musikere
(Martin Andersen & August
Miehe-Renard), til dette års
Vangede Festival? Hvis ja, så
tjek lige min tidligere henvendelse i gæstebogen d. 16/1200. Jeg har allerede henvendt
mig til Vangede-avisen, så
husk at det er et meget seriøst
forslag!
M.v.h, –Martin A.

Åbningstider
mandag - onsdag
11 - 01
torsdag - fredag
11 - 02
lørdag - søndag
9 - 02

Tlf.: 39 68 01 78

Snedkermester

Tom Christiansen
Mesterlodden 30
2820 Gentofte

Tlf. 39 68 05 56
Bil 40 34 85 56
DØRE OG VINDUER

INDBRUDSSKADER

MASKINSNEDKERI

MØBELRESTAURERING

LARS

Café
Gentoftegade 47
2820 Gentofte

Tlf. 39 65 07 55

HANSEN A/S
39 68 04 73
Kongelysvej 6 · 2820 Gentofte

Her kan ca.
8.000 læsere
se din annonce

www.pc-repair.dk
post@pc-repair.dk

Ring og bestil nu! så
Vangede-borgerne kan se
hvad du servicere med

• EDB-undervisning

Tandlægerne

• Reparation og
opgradering af PC’er
• Salg af tilbehør,
Edb-litteratur,
kontorartikler mv

JAN KRONSTRØM &
JØRN SCHIFTER-HOLM ApS

Vangede Bygade 63, 1
2820 Gentofte

Tlf: 39 65 34 31

• Internet
• Support hos dig

EDB også for de unge,
.. der er blevet lidt ældre.
Lær om internettet i dit tempo.
Hjælp til opgradering af din PC

Cille
prettycille@yahoo.dk
Holte - DK
2001/01/03 - 17:43:59
Hey Vangede...
Det er sq en oki sjov side i
har her;-)
Jeg er ikke så kendt i Vangede men kender da nogle: Tim,
Thomas og de andre skøre
drenge... I er sq søde nok!!!!
Men jeg kommer nok snart
til Vangede og tjekker om alt
er oki..
Mange Kyz&Kram fra Søde
Cille

RUBRIK
SØJLEN

SNEDKERMESTER
John Petersen
Agertoften 20
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 85 77
Bil 40 30 85 77

MEMO'S
PIZZA-PASTA & GRILL HOUSE

KONTAKTEN
aut. EL-installatør
Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte
Tlf.: 39 65 47 60

!! 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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Alle hverdage 9.00-20.00
Lørdage
8.00-16.00

Vangede Bygade 61 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 68 05 38 · Fax 39 65 00 97
Frit fiskeri i
Gentofte Kommune
Sportfiskersammenslutning,
Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers, med 79 foreninger og over 5000 medlemmer, er
hjemmehørende i Vangede.
I de seneste år har lystfiskerforeningerne fået færre børn,
som medlemmer.. SU’s formand har kontaktet alle sjællandske amter og kommuner, og
bedt om fiskevand, specielt til
børn. Resultatet er, at der idag
er ikke mindre end 81 søer og
vandløb hvor fiskeriet er blevet
frit.

I Gentofte må man nu fiske frit i
Vintappersøen, Hundesømosen, Søndersø v. Søndersøvej,
Nymosen, Ellemosen, Christiansholms Mose, Brobækmosen og Charlottenlund Fortgrav.
Kommunerne har grebet ideen
for at give børnene gode naturoplevelser, miljøforståelser,
og godt kammeratskab omkring
fiskeriet.
De frigivende Fiskevande kan
ses på SU’s hjemmeside:
www.fiskeren.dk, – se under Junior i SU.

Avisen beklager !!
Uheldig formulering i forbindelse med kåringen af
årets ekspedient i sidste nr.
af Vangede Avis
Det har ikke været vores mening at gøre denne kåring useriøs ved at antyde at Christian
fra Matas brugte ufine metoder (fordi han fik god støtte af
Otto som er blevet som en maskot for forretningen)
Vi er ikke i tvivl om at netop
Christian yder kunderne en så

fin service at de har fundet det
naturlig at stemme på ham til
årets ekspedient
Vi prøvede at gøre det lidt
morsom, men det kom desværre til at se noget useriøst
ud.
Vangede Avis beklager både
overfor Christian, men også
overfor hans kunder – og iler
med endnu et stort tillykke til
Matas og Christian.
red.

• Speciale: Klaverer og flygler
• Flytning og kontorflytning
• Møbelopbevaring
flytning er en tillidssag ...

Tlf. 45 87 71 00

KVALITETS TILBUD
Alu. Dame-herre-cykler, ca. 500 kr. under normal pris!
Sk
3 farver!
Va
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D
fra kr. g st
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e
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Se ned til Finn

A.A.-C.N.S. Service
39 65 34 34
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Kunst i Vangede – Ørkenræv

Hvor er dine børn når du er til frisøren?

Kaj Johannes Nielsen 1910 - 1990

Ville det ikke være dejligt nemt,
hvis du uden problemer kunne
tage dine børn med til frisøren?
Søndag d. 1. april indvier frisør SILHUET på Vangede Bygade 114 (hjørnet af Mosegårdsvej) sit seneste initiativ –
børnehjørnet. Det er en del af
salonen der bliver indrettet til et
fredeligt hjørne, hvor børnene
uden at forstyrre kan sætte sig
ned og slappe af, mens mor eller
far bliver klippet.
“Med børnehjørnet kan vi
kombinerer det bedste fra to
verdener: det dejlige og luksuriøse ved en tur til frisøren – og
samværet med børnene. Det er
min opfattelse, at mange børn i
dag har behov for et fristed, hvor
de kan sidde og geare ned efter
en lang og til tider stressende

Kunstværket står på legepladsen i børneinstitutionen Ellegård, Vangedevej 187
Af Kaj Johannes Nielsens
kunstværker kan f.eks. nævnes:
Liggende kalv - løve - kamel kat - tudse - fugl - buldog - flodhest og meget mere.
Karakteristisk for mange af
hans fantasifulde dyreskulpturer er den måde, dyrene nærmest kryber ud af stenen
EE

NM
Altid gode tilbud:

Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader
Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80

Kvaliteten
i
højsædet
Alle former for gulvbehandling udføres for
boligselskaber, ejendomme
og private
Vi kommer og går til tiden
og samarbejder gerne
med andre håndværkere
Vi klarer også trapper på
forsvarlig vis og
rydder selvfølgelig op
efter os

Løbesko & specialsko fra
NIKE, ASICS, NEW BALLANCE m.fl.
Løbetøj til al slags vejr
NIKE, NEWLINE, ASICS m.m.
Kom ind og få den rigtige vejledning,
vi sikrer at du ikke kun får løbesko,
men den rigtige løbesko,
netop til dig!
Baunegårdsvej 5 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 68 11 14

30
Din lokale
Ejendomsmægler

Skal boligen sælges,
så tal med os!
Vi udarbejder gratis
et salgsbudget, og
rådgiver helt uforpligtende.

Peter

Brich & Wørmer
39 68 33 30
www.brich-wormer.dk
www.vangede.dk

VISTI's
GULVSERVICE A/S
Ring for uforpligtende tilbud

Statsaut. ejendomsmgl. & valuarer

Vangede Bygade 114
2820 Gentofte

Kongelysvej 23, baghuset

39 68 00 60
Mobil tlf. 28 19 96 60
Fax 39 68 00 60
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Nyt fra Kirken af Jacob Rønnow
Du er marjet dajli!
Skal vi skrive sådan i fremtiden?
For sådan taler vi jo! Og kender du det sted inde i byen, som
hedder Røjsblæsn? (Prøv at læse ordet højt, så ved du, hvad det
er!).
Om vort kære danske sprog,
og hvad der sker med det i de
kommende år, kommer sprogprofessor Jørn Lund, som de allerfleste kender fra radioen, og
taler om i Vangede Kirke onsdag den 7. marts kl. 19.30.
Hvordan undgår vi, at vi taler
forbi hinanden?
Hvilken indflydelse får det engelske computersprog på os?
Har vi selv nogen indflydelse?
Ja det bliver nogle af emnerne
denne aften i mødelokalerne.

En ny række Babytræf i
Vangede er begyndt!
Ivan

Nu lokalt i Vangede på 10. år!

dag i skole eller daginstitution.
Samtidig giver det forældrene
en frihed til i højere grad at bestemme, hvornår de vil til frisør
– uden, at skulle sørge for alternativ afhentning eller anden
pasning. Det skal være fleksibelt og afstressende at gå til frisøren – ikke en tidsstyret nødvendighed” udtaler Gitte Kühn.
Indvielsen vil blive fejret med
åbent-hus arrangement på selve
dagen, hvor der blandt andet vil
være mulighed for at få børnene
ansigtsmalet, mens mor og far
får en kop kaffe og kage. Derudover trækkes der lod om en lang
række præmier.
Vi fortæller gerne mere om
vores tanker og idéer bag Børnehjørnet.

Men den 6. marts kan man stadig nå at møde fysioterapeut Vibeke Winter, der fortæller hvordan ens barn får en rigtig fornuftig udvikling med hensyn til
at gå, stå – og tale.
Det er i Vangede Kirkes mødelokaler kl. 12 og der er gratis adgang.
Tirsdag den 20. marts kl. 12
kommer en diætist og kostkonsulent, Helle Kjørnæs, og fortæller om spædbørnsmad og
hvordan man kan undgå allergier.

Tirsdag den 3. april er det seminarielærer Jan Carstens, der
lærer os noget om, hvordan børnene kan få utrolig glæde af den
natur, der er lige omkring os.
Vangede Kirkes Babytræf er
efterhånden så kendte, at ca
halvdelen af alle nyfødte i Vangede har været med. Man skal
bare møde op en af de fire tirsdage.

Temaaften om magi og det
overnaturlige
Er der mere mellem himmel
og jord? Er der nogen, der har
okkulte evner? Kan vi blive klogere på de åndelige kræfter?
Hvad med satanisme og magi..?
Konfirmander og andre unge i
Vangede inviteres til en uhyggeligt spændende aften om disse
emner. Kirken har vovet at invitere en, der har sådanne evner til
at fortælle om det og vise det for
os, så man selv kan tage stilling.
Hvad synes du selv?
Sognepræst Jakob Rönnow er
ordstyrer denne aften, onsdag
den 18. april kl. 19.30 i kirkens
mødelokaler, og 8. klasses elever og opefter er velkomne.

Det er utroligt, så skadeligt det er for et godt hoved at beskæftige sig med
noget dumt.
Goethe
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Gentofte
Autoservice Ungdomslederpokalen til GBK
domsafdeling GBK har i dag. For
i Vangede
4 år siden blev ungdomsarbejdet
Få bilen gjort forårsklar
på

omstruktureret. Dette medførte
en lang række nye tiltag for spillerne, og målt på medlemstilgangen har det været en succes. GBK
har de seneste år oplevet en medlemstilgang på 25 % hvilket gør at
man i perioder er nødsaget til at
oprette ventelister. GBK var i år
den klub der havde flest tilmeldte
ungdomsspillere til Københavnsmesterskaberne.

Mesterlodden 20
alt
under et tag
Pladearbejde
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

Årets Ungdomsleder Mona Juhl, GBK
Foto: Per Lissa

Café & Galleri

Gentoftegade 39
Telefon 39 65 33 50

Forår Forår Forår

Gentofte Badmintonklubs ungdomsformand Mona Juhl fik, under afviklingen af dette års Københavnsmesterskaber i Badminton for ungdom, tildelt årets ungdomslederpokal. Pokalen tilfalder en leder der har gjort en særlig
indsats for badmintonungdommen i København. Mona Juhl har
været ungdomsformand i GBK i
5 år og har i denne periode stået
for opbygningen af den store ung-

A poteket informerer om hudpleje
Pas på din hud
Tænk på den som din ydre
overflade, der beskytter dig
mod vind, vejr og andre udefrakommende påvirkninger.
En sund hud giver dig den bedste beskyttelse. Huden skal være smidig og elastisk. Smidigheden i huden forsvinder, hvis den
tørrer ud.
Huden indeholder både vand
og fedt, og surhedsgraden (pHværdien) skal være omkring 5.
Nogle mennesker har sart hud,
der nemt bliver tør, mens andre
har en hud, der er mere modstandsdygtig.
Huden bliver tør, hvis du vasker dig for ofte med vand og
sæbe, da det fjerner hudfedtet.
Vind og vejr påvirker også huden meget.
Det påvirker også din hud,
hvis du ikke får væske nok. Det
kan især være et problem for ældre. Du bør drikke mindst to liter væske daglig – også selv om
du tager vanddrivende medicin.
Du bør forhindre huden i at tørre ud da:

Tør hud ikke yder den optimale beskyttelse
Tør hud ofte giver kløe

Gode råd om hudpleje:
Daglig vask med lunkent
vand og mild sæbe med pH
3-5. Brug gerne flydende
sæbe. Håndsæber er ofte basiske (høj pH) og kan have en
tendens til at iritere huden.
Brug ikke for varmt vand. Jo
varmere vand du bruger, jo
mere udtørrer det huden.
Skyl huden grundigt, så der
ikke sidder sæberester tilbage.
Brug ikke sæbe ved hver vask
Tag ikke karbad alt for tit.
Karbad virker ekstra udtørrende på huden
Hvilket præparat, du skal vælge afhænger af din hudtype og
af årstiden. Prøv dig frem for lige præcis at finde det produkt,
du bedst kan lide. Eller spørg på
arpoteket
Vangede Apoteksudsalg
Helle Arvid Thomasen

Spring ud i nye glade farver og smarte modeller.
Alt det flotteste fra div. kollektioner har
vi valgt til vores butik.
Intown
Buks m/strech i Denim og ensfarvet.
Strikbluser i de nye pastelfarver fra 199,Vindjakke fra 299,Pardon
Ternet buks el. Nederdel
Storskjorter, Bluser der matcher
Signature
Et kæmpe udvalg i bluser

Fransa
Den populære stumpebuks
med opslag m/stretch flere farver 249,Elegant lang Blazerjakke 699,Kort Blazer 599,dertil Buks eller Nederdel
Skjortebluser fra 149,-

Kig ind og se et
kæmpeudvalg
Bente og Bente

mode
Vangede Bygade 79 · Tlf. 39 65 31 38
Nummer 26 · Marts 2001
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Munke torvet
Parkeringspladser foran butikkerne

Vangede Slagteren, Kendt for sin gode mad

Forårsmenu 2001
Forretter
1. Letrøget lakseroulade m/ørredrognmousse, tomatcoulis og
purløg anrettet på årstidens salater
2. Lakseterrine m/canneloni fyldt med grøntsager, tomatiseret
dressing og lagt på salatbund
3. Hvidløgsmarinerede rejer på båndpasta med årstidens salater
(der hører hj.bagt flutes og smør til forretterne)

Hovedretter
4. Kalvesteg stegt på grill m/sort pasta, grøntsagsragout og
koriandersauce
5. Krondyrfilet indbagt i kalvefars m/årstidens grøntsager,
smørristede kartofler og appelsinsauce
6. Farseret kalkunbryst m/madeiraflødesauce, kartoffelsoufflé
med timian og ratatouille
Desserter
7. Hvid chokolade-kaffe mousse vendt med mandler og bær
8. Vanilleparfait m/grand marnier og kandiserede valnødder
9. Italiensk isbombe (+ kr. 10,- pr. kuvert)

Kan bestilles til min. 10 kuverter
2 retter kun . . . . . . . . . . . . . . . . kr.
3 retter kun . . . . . . . . . . . . . . . . kr.

145,175,-

VANGEDE SLAGTEREN

Dinér Transportable · Munketorvet · Vangedevej 142 · 2860 Søborg
Tel. 39 67 75 05 · Fax 39 67 25 05 · Mobil 30 33 45 05
www.vangede-slagteren.dk · e-mail: CM@vangede-slagteren.dk

MunkeKiosken
din lokale kiosk

HT-kort

Salg af Klippekort
og månedskort

Tips og Lotto
GRATIS
udbringning af varer
Vangedevej 144, Tlf. 39 69 13 95

Nummer 26 · Marts 2001
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Dalstrøget 135
2860 Søborg
Telefon
Telefax
Mobil

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

Vangede Slagteren

Grønt og Frugt

Danske Bank

Munkegrillen

Dennigs Konditori

Munkekiosken

Gentofte-Vangede Idræt nyt
Kære Vangede Borgere !
Jeg har nu lejlighed til at fortælle jer lidt om vores forberedelser
i GVI omkring vores førstehold
til kommende sæson år 2001.
Vi har bestemt ikke ligget på
den lade side, siden vi sluttede i
oktober. Der er engageret en ny
træner duo som allerede i lang
tid, siden starten af november
måned , har arbejdet med vores
unge men meget talentfulde
trup.
Den nye cheftræner hedder
Jan Elbrus 33 år gammel og er
gymnasielærer her i kommunen. Jan har tidligere virket som
træner i Boldklubben Skjold
(København) og kommer senest fra et træner job i VLI.
Den anden halvdel af træner
duoen hedder Thomas Willer
Jensen (assistent træner), kendt
af mange som Willer.
Thomas er 32 år gammel og
har trådt sine allerførste fodboldstøvler i GVI. Som træner
er Thomas et ubeskrevet blad,
men har spillet på højt niveau i
mange år, og er praktikeren i
træner duoen.
Begge trænere er meget engageret, og arbejder målrettet både med mandskabspleje/spillesystemer i og udenfor spillertruppen, så de skal nok få noget
ud af vores talenter.
Vores førsteholds trup består i
øjeblikket af 21 spillere heraf er
6 nyoprykkede ynglinge. Søren
Vesterby er kommet tilbage efter en langtids skade og Mikkel
G har endelig valgt at afprøve
sit potentielle talent. Af tilgang
udefra har vi fået to meget dygtige og sympatiske fyre, som
har valgt at skifte Skjolds klub-

trøje ud med ud med GVI’s
gule, og begge har allerede
på nuværende tidspunkt vist
meget lovende takter. Resten
af truppen er gengangere fra
sidste år. Blandt ynglingene
skal nævnes, at der er en søn
til en af vore gamle førsteholdskæmper, det er fint, at
se gamle medlemmer, stadig
er med på banen qua deres
sønner i vore bestræbelser på
at nå højere op i rækkerne.
Som noget nyt i år starter
alle vores hjemme kampe i
Nymosen kl. 14.00.
Kære Vangede Borger vores første hjemmekamp er
31/3-01 i
Nymosen kl.
14.00 mod arvefjenden fra
HIK (dem ovre fra den anden
side af Lyngby vejen). Mød
talstærkt op og støt os så Hellerup drengene virkelig kan
mærke, at de er kommet på
udebane.
Hvis du i øvrigt vil vide mere om “verdens gang” i GVI,
kan du finde det på vores nye
hjemmeside på adressen
www.gvi-fodbold.dk
Som noget nyt kan vi på
visse datoer tilbyde dobbelt
program. Dameseniorer, som
også spiller i Københavnsserien, spiller deres hjemmekampe kl. 16.00 umiddelbart
efter herrerne.
På gensyn i Nymosen
Førsteholdsleder i GVI
Claus Lerche
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Påske

Mobil Diskotek
Vi levere

Så blev det påske nok engang,
naturen bryder ud i sang
og jubler højt mod solens lys,
der luner efter vint’rens gys.

• det fedeste lys
• den musik I ønsker
• mest oplagte festcrew

Nu glædes mennesker og dyr,
og rundt om er der stort postyr
med påskefrokost, lam og æg,
man morer sig og holder skæg.

DJ Sørensen • DJ Andersen • DJ Ebskov

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

www.mobildiskoket-extreme.dk

Tlf.: 39 65 17 20
Vangede Bygade 39

20 29 20 21

24 41 27 75

28 43 29 48

Vi blander hedenskab og tro,
den blanding, den er altid go’.
Når blot vi husker, hvad vi fejrer,
vil gode viljer altid sejre.
Kirsten Ankerstjerne

Turélls Plads i Vangede!
– skal vi arbejde på at realisere
projektet?
Vangede Filialbibliotek udstillede i nov./dec. 2000 projektet
Turélls Plads af Bente Dahl
Thomsen, MDD. Det var også
omtalt i decembernummeret af
Vangede Avis. I den fremlagte
gæstebog havde godt 80 personer
overvejende givet projektet ros,
konstruktiv kritik samt kommet
med forslag til forbedringer.
Vangede Bycentrum opfordre
dig til at tilkendegive din holdning til det omtalte/viste forslag

til anlæggelse af et bytorv på
pladsen
mellem
Vangedevej/Brogårdsvej og Vangede Bygade/Stolpegårdsvej
Hvis der er interesse vil vi gerne
medvirke til at der nedsættes en
arbejdsgruppe der kan prøve at
realisere ideen.
Du kan hjælpe os med at lodde
stemningen ved at udfylde og
indsende kuponen og evt. vedlægge dine kommentarer, gerne i
et vedlagt brev.

Ivan Brich /
Bente Dahl Thomsen

Kupon vedr. Turélls Plads i Vangede
Projektet bør efter min mening
Realiseres

Har du tid og kræfter til at arbejde
for realiseringen af projektet?
ja, erfaring med
Nej
Forkastes
Pladsen skal opkaldes efter

Dan Turéll
Jeg foreslår istedet

Foreningen er stiftet 1995 som afløser for
Historisk-Topografisk Selskab
for Gentofte Kommune
Henvendelse vedr. foreningen
Formand Niels Ulrik K. Hansen 39 68 36 90
Kasserer Hanne Torp
39 65 82 85
Vores årsskrift Gentofte Journalen kan købes
for kr. 100,- hos Skjold Burne
Vangede Bygade 77
eller hos kommunens boghandel
GJ 2000 omhandler Gentoftes skoler

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

Jeg foreslår følgende ændringer til projektet

__ __ __ __ __ __ __ __
Her har vi købt en god creme til den tørre hud

__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __

Her har vi købt en menu til 10 personer

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __

Her har vi købt frisk malet kaffe og lotto

Navn

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

Adresse

Her har vi fået pudset sko og købt ny cykel

Postnr./by

Tlf.:

Kuponen afleveres i „kontaktkassen“ på Biblioteket
eller i Munkekiosken senest den 1. april 2001

__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __

Her har vi købt tøj i glade farver til foråret
Husk at udfylde den anden side med navn og adresse

Nummer 26 · Marts 2001
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Løsningskupon

til Vangede Avis nr. 26

Præmie: 5 gavekort á 150,Navn

:

Adresse

:

By

:

Medlemsbutikkerne
kan du kende
på dette mærke

23

Kuponen afleveres i „kontaktkassen“
hos Biblioteket eller i Munkekiosken
senest den 1. april 2001
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VANGEDE BYCENTRUM

Det lokale indkøbscenter

36
39

Munketorvet

mærket sidder i alle
medlemmernes ruder

Mød os også på internettet www.vangede.dk
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A.A.Cykler Nøgler Sko Service . Tlf. 39 65 34 34
AU-Kommunikation/Vangede Avis . . Tlf. 39 65 74 41
Brogårdens Ismejeri . . . . . . . . . . åbent alle dage
Brdr. Torp Glarmester . . . . . . . . . Tlf. 39 65 17 20
Café Rhina. . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 66 06
Diligencen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 68 01 78
Danni Sko . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 53 63
Danske Bank - Bygaden . . . . . . Tlf. 39 75 09 80
Mexico TakeAway delivery. . . . . Tlf. 39 65 09 65
Kirken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 76 12 92
Freilev Farve Tapet . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 10 26
NM Autoservice . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 79 80
Pølsevognen i Vangede City . . . . . . . . . . . . . . . .
CarShop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 09 69
Kontakten El-service . . . . . . . . . Tlf. 39 65 47 60
Matas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 33 22
Netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pariser Salonen. . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 34 76
Folkekirkens Nødhjælp . . . . . . . . . . Genbrugstøj
Skjold Burne . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 34 00
Silhouet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 60 64
Super Brugsen . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 68 05 38
Sweetie Mode . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 31 38
Vangede Apoteksudsalg . . . . . . Tlf. 39 65 46 00
Vangede Bibliotek. . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 38 47
Ejendomsmægleren . . . . . . . . . . Tlf. 39 68 33 30
Villabyernes Grill . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 12 22
Wienersalonen . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 78 91
Floristen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 57 41
Munkekiosken. . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 69 13 95
Vangede Slagteren . . . . . . . . . . . Tlf. 39 67 75 05
Munketorvets Frugt og Grønt . . Tlf. 39 67 54 73
Danske Bank Munketorvet . . . . Tlf. 39 55 90 30
Dennigs konditori . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 67 58 18
Munkegrillen . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 67 10 72
Nymose Dyreklinik Døgnvagt . . Tlf. 39 76 00 77
Danseskolen . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 65 31 07
La Spezia Pizza & Grill . . . . . . . . Tlf. 39 65 02 12
Totten . . Tine 39 65 71 35 / Anette 39 65 83 13
Krop og Sjæl / Kosmetolog . . . . Tlf. 39 65 21 91
Memo’s Pizza-Pasta & Grill . . . . Tlf. 39 65 70 76
Murer & VVS Kjeld Hansen . . . . Tlf. 39 65 39 65
Comet rens . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 39 67 08 47
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Fortæl annoncørerne når du har set Deres annonce i Vangede Avis

12

Ups!!

Vindere

En sættefejl, kan de fleste forstå, og som regel kan man læse
teksten uden at misforstå meningen. Men fejl i datoer giver
virkelig noget rod, vi havde ikke fået ændret afleveringsfristen til konkurrencen i sidste
nr., heldigvis ser det ud til, at
vore læsere har fundet ud af at
aflevere som de plejer med ca.
1 måneds frist, så det er lykkes
at finde nogle vindere.
Vi beklager fejlen.
red.

Der er trukket lod mellem de
rigtige besvarelser på sidste
nummers “Find fem fejl”
Christel Röder
Jonna Oder
Poul Christoffersen
Vinder hver et gavekort på
200,Vangede Avis ønsker tillykke. Gavekortene vil blive tilsendt.

