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Sommerfester!
Sommeren er over os, og det er
blevet tid til at komme ud i det
gode vejr. Nymosen vrimler lige nu med liv, både dyr og mennesker nyder vores lille oase i
fin samdrægtighed.
Og i vores glædesrus over at
det er blevet varmere, glæder vi
os til sommerens fester.
DUI i Vangede lagde ud med
Børnehjælpsdag i regnvejr den
18. maj, men alligevel blev vejrguderne trodset – desværre vil
jeg sige, hvorfor kan I læse mere om på side 15.
Den 8.-10. juli er der rigelig
grund til at komme ud, for så er
der Kulturdage i Vangede. Den
8. åbener vi ViseVers på Munketorvet og lørdag den 9. er den
helt store dag i Bygaden.
Igen i år vil Vangede Bycentrum med støtte fra sponsorer
fylde Vangede med musikalske
toner, klovneri og modeshow.
Der skal nok blive liv i Vangede,
og med den rette hensynstagen
til hinanden bliver det også i år
en minderig dag.
En anden tradition, der også
startede sidste år er Mosegårdsskolens venner, som i år mødes
den 16. juni. Så gamle mosegårdselever og lærere nu er det
bare med at møde op og få snakket gamle dage. Vi mødes på
fortet i Vangede.
GVI Restaurant byder sommeren velkommen med en stor
grillfest den 22. juni. Dagen efter skal vi alle til midsommerfest rundt omkring i kommunen. Jeg ved endnu ikke om der
bliver noget ved Vangede Kilde
i år, men se evt. efter opslag i
Vangede eller følg med på Vangedes hjemmeside: www.vangede.dk.
Jeg håber I alle får en god
sommerferie og husker at købe
ind i Vangede, vi ses i næste
nummer af avisen.

Vangede Viser Vejen
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Musikalsk logo til ViseVers i Vangede
Tegneren Poul Reinhard har designet
dette års logo til ViseVers i Vangede d.
8.-9. juni. Vangede Bycentrums formand
Allan Andersen siger “Logoet symboliserer på festlig vis det vi alle ønsker –
nemlig fed musik og godt sommervejr.

Logoet skal bruges på annoncer, tryksager og kan på festdagen købes som badges. Det er andet år Vangede Bycentrum
præger badges og vi håber de efterhånden bliver skattede samlerobjekter
blandt vangedeborgerne”
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Hennings tur gennem Vangede
Værestedet GVI
Et tilbud til alle unge i Vangede
mellem 11 og 14 år. Gentofte
Vangede Idrætsforening har åbnet dørene for drenge og piger
mellem 11 og 14 år.
Man startede den 2. april kl.
14.00 og der er nu åbent mandag til fredag mellem kl. 14.00
og 16.30 indtil sommerferien.
Derefter åbnes igen efter sommerferien den 6. august og holdes åbent indtil den 10. november.
Man kan lave mange forskellige ting. Der er TV og Playstation, bordtennis og billard. Gymnastiksal med hockey og indefodbold. Alle former for spil,
brætspil, terninger, kort m.v.
Alle former for udendørs boldspil. Og ret til at komme med
nye gode ideer.
Prisen: det koster ingenting
indtil sommerferien. Når værestedet åbner igen efter sommerferien vil det koste 50 kr. pr. måned at komme i værestedet, til
gengæld lover GVI, at der vil
blive lavet nogle spændende aktiviteter for de penge, der kommer i kassen!
GVI har ansat Thomas Clifford og Rasmus Bruun Svendsen som medhjælpere. Værestedet er et godt alternativ til de allerede etablerede pasningsordninger i Gentofte Kommune.
Stedet er støttet både politisk og
økonomisk af kommunen og
forsøget i år vil vise om dette vil
kunne gøres til en permanent
ordning.
Praktisk skal det oplyses, at
der ikke er tegnet en særskilt
forsikring som dækker skader
forvoldt under “Værestedet
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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GVI”. Hvorfor almindelige forsikringsregler for personskade,
tyveri og hærværk m.v. er gældende.
Alle spørgsmål om værestedet
kan rettes til ungdomsformand
Kirsten Ilkjær, 39 67 64 34 eller
til klubbens formand Bjarne
Busgaard, 39 69 18 99.
GVI, Mesterbuen 28 B, 2820
Gentofte – tlf. 39 69 18 99.
Henning Bonde.

Dagplejemødrene

der sælges
mere af, hvis
de markedsføres rigtigt.
Den tidligere
uddeler satsede meget
på vin, det vil
der
stadig
være
stort
udvalg i Super Brugsen, men
måske til lidt mere moderate priser. Det bliver spændende at se
udviklingen i forretningen – vi
har jo ikke for mange specialforretninger i Vangede.

Danske Bank
Vangede Afdeling

over hele landet fejrer den 2.
onsdag i maj som en festdag. De
tidligere år har der været fælles
træf et sted i Gentofte Kommune for alle dagplejemødre, men i
år fejrede man det mere lokalt
og dagplejemødrene i Vangede
drog i samlet flok ad Sognevej
og Nybrovej til Vangedevej og
holdt samling på plænen mellem biblioteket og Superbrugsen. Vi fangede dem ved plænen, hvor Matas delte flag, balloner og malebøger ud til børnene. Festligt så det ud. Og sol og
sommer var der.

Super Brugsen
har fået ny brugsuddeler, Jens
Vestergaard, der som speciale
nævner non-food, bl.a. har det
vist sig at der er stort salg i cykler, men også andre artikler kan

Hestespil og frisk kaffe

Har fået ny filialchef fra 2. april,
idet Henrik Dyreborg har afløst
Bodil Bolvig på posten. Det sker
næsten samtidig med, at man har
slået afdelingen sammen med
afdelingen på Munketorvet, der
nu er lukket fra 7. maj. 4 af 5 ansatte fra Munketorvet er blevet
ansat i Vangede-afdelingen, så
kunderne fra Munketorvet kan
stadig blive betjent af personale,
de kender. Samtidig håber filialbestyreren, at man kan udvide
og forbedre den daglige service
for afdelingens kunder.

Matas

Din lokale
Tømmerhandel

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

39 56 04 11

Det var selvfølgelig en glad vinder, der modtog præmien i Vangedes Matas. Særlig velkommen var præmien da vinderen lige har fået sit hus sat i stand og
en hovedrengøring er både velkommen og nødvendig efter
byggerodet. Matas og Vangede
Avis ønsker tillykke med den
særprægede præmie.

Freddy Svirting, Vange Bygade
142, vandt en Matas-konkurrence: “Vind en professionel hovedrengøring” foretaget af firmaet Elite Miljø A/S på 8 timer.

Efter en rigtig god start på kaffesalget i Skjold Burne, har de nu
også fået økologisk kaffe fra
Mexicos højland, det er en kaffe
med en rigtig fyldig og frisk
smag. Den bliver naturligvis også malet på stedet så den er helt
frisk.
Derudover behøver man nu
ikke at tage væk fra Vangede for
at spille på heste. Det er blot at
gå ned til sin Skjold Burne i
Vangede, de har nemlig fået
Dantotoforhandling.
Husk de har også frimærker og
klippekort til bus og tog.

Prøv LADY – gratis
Skal du have malet væggene der
hjemme, så prøv LADY – den
fløjsbløde maling med de elegante nuancer. Det er som at male med silke. Lady giver det perfekte slutresultat og er ganske
enkelt i en klasse for sig selv.
Besøg Freilev Farver på Snogegårdsvej og hent en gratis prøve
på Lady interiør maling. Du kan
vælge mellem 20 aktuelle modefarver fra Ladys mest populære farvekollektion Fortuna.
Det er en god mulighed for at
prøve denne fortrinlige maling
og samtidig se hvordan den
valgte farve tager sig ud hjemme
på din egen væg.
Freilev har et begrænset lager af
disse prøvedåser så der er max.
1 dåse pr husstand – så længe lager haves.

ViseVers i Vangede

7. -10. juni 2001

Program

Vi mødes til nogle festlige dage i Vangede
Kom og vær med både ved Kirken, på Munketorvet og i Vangede Bygade

Torsdag 7. juni

Kl. 20:00 -

Det danske Drengekor m/ensemble
– éntre 40,-

i Kirken
Læs mere side 7

“Stykvis” 4 mand spiller op
Der kan købes et måltid og drikkelse

på Munketorvet
Læs mere side 7

Fredag 8. juni

Kl. 16:00 - 19:00
Lørdag 9. juni

Morgenbord med kaffe/the og brød
10,- pr. person som går til spejderarbejdet
“Barber-shoppen”
Barbershop- og gospelmusik
“Modeshow”
Tøj, frisør og make-up demonstration
“Klovneri i Vangede”
Rundt i gaden, kl. 12-13 forestilling på scenen
“Busses skolekor”
underholder på hovedscenen
“Miami”
underholder på lille scene ved café RIF
“Modeshow”
Tøj, frisør og make-up demonstration
“Mother Popcorn”
4 gutter fra Vangede
“Burning Red Ivanhoe”
30 år – hvor blev de af

Kl. 10:00 - 12:00
Kl. 11:00 - 12:00
Kl. 12:00 - 13:00
Kl. 11:00 - 14:00
Kl. 13:00 - 14:00
Kl. 13:00 - 15:00
Kl. 14:00 - 15:00
Kl. 15:00 - 16:00
Kl. 14:00 - 16:00

ved Kirken
Læs mere side 7
ved Kirken
Læs mere side 7
på hovedscenen
Læs mere side 15
på hovedscenen
Læs mere side 7
på hovedscenen
Læs mere side 7
på hovedscenen
Læs mere side 5
på hovedscenen
Læs mere side 15
på hovedscenen
Læs mere side 5
på hovedscenen
Læs mere side 11

Søndag 10. juni

“NESA Concert Band”
Værker af bl.a. Verdi og Rossini – entré 30,-

Kl. 14:30 -

OBS!

i Kirken
Læs mere side 7

Vi prøver også at få sminketeatret igen i år
– og måske får vi flere ideer, så kom og vær med til disse festdage i Vangede
Butikkerne rykker ud på gaden med spændende tilbud

Der tages forbehold for programændringer

Mobil Diskotek
Vi levere

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

DJ Andersen • DJ Ebskov
24 41 27 75

28 43 29 48

www.mobildiskotek-extreme.dk

Nyd pausen i GVI Restaurant
En frisk klub med en frisk restaurant.
I GVI Restaurant kan du få slukket tørsten
og stillet sulten til sportslige priser.
Mandag - torsdag
Dagens ret + flere gode tilbud
Køkkenet åbent 16 - 21

GVI Restaurant
v/Leif og Martin Raun
Mosebuen 28 · 2820 Gentofte
Leif: 40 58 16 93 · Martin: 40 36 90 03
www.gvi-fodbold.dk
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RUBRI K Nymosen – fuglelivet
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

Her kan ca.
8.000 læsere
se din annonce
Ring og bestil nu! så
Vangede-borgerne kan se
hvad du servicere med

Tandlægerne

Her i begyndelsen af maj måned
er Nymosen og Glarmestermosen ved at nærme sig “særklasse” i år. Alt er ved at springe
ud.Overalt lyden af fugle. Og lyset!
En ren fornøjelse at lufte sig
selv og Fuzzy. Her er de sidste
dages iagttagelser i tilfældig og
uprioriteret rækkefølge:
Grågæs: Vi har en fast bestand på cirka 15-17 voksne og
ungfugle, og heraf har foreløbigt 3 par haft succes med udrugningen af unger.Først et kuld
på 6, hvoraf 3 er gået til. Formentlig på grund af koldt vejr
med regn. Men efterfølgende er
der dukket et komplet sæt på 5
op, og i går eftermiddags fik 7
unger deres allerførste svømmetur mellem opmærksomme
og stolte forældre. Velkommen.
Er der et par mere i Glarmestermosen?
Knopsvaner: Ved første øjekast synes reden at ligge vel
åben og ubeskyttet derude på
“pynten” – og grågæsparret lige

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

Nymose
Dyreklinik

Grønbenet rørhøne: De er blevet en seværdig fornøjelse, tillidsfulde og herligt aktive. Adskillige par og helt sikkert med
adskillige unger til følge. Hvis
vejret arter sig vel, kan der nemt
komme flere kuld senere. Læg
mærke til, at de nye ungfugle
hjælper deres forældre med pasningen af de nye små.
Konklusion: Fuglelivet er steget i antallet af observerbare arter. Fuglene ser ud til at trives
vel, omend vi snart ønsker os
nogle flyvefærdige knopsvaneunger, lidt flere almindelige ællinger samt et fast fiskehejrepar
i nærheden.
Ønsker: En fugletavle ved indgangene til Nymosen. Det er
sjovere, når man kan genkende
de forskellige andearter.
En redekasse på pæl i søen til
skeænder/stor skallesluger/krikand/..
En redekasse til natuglen.
Tak: Gartnerholdet og flethegnsfolkene skal have en forårshilsen og en varm tak for indsatsen.
God sommer med masser af
Nymose-ture.
Iben og Ejler

B es øg...
Dyrlæge
Fawzy Morcous

Fodersalg.

Døgn og w eekend vagt tlf. 39 76 00 77
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ved siden af (med de 7). Hvornår kommer deres unger?
Vi håber på større succes i år,
dvs. at ungerne denne gang bliver flyvefærdige og stærke nok.
Lille lappedykker: De er i fuld
vigør, det ser ud til, at der er to
par og højst sandsynligt i gang
med at passe unger. I hvert fald
var synet af en unge, der gjorde
sig i stand, en foræring til “hitlisten”.
Troldand: Der er ofte to par på
søen. Og det kan ikke vare længe, før der begyndes på en eventuel redebygning.
Taffeland: Det samme kan siges om taffelænderne, der ser
ud som om de sonderer terrænet.
Krikand: Dette års store overraskelse. De er vanskelige at få
øje på, når de ligger og leder efter føde mellem gamle/nye siv,
som de ligner i farverne. Hannen kan kendes på sin karakteristiske grønne øjenstribe. Det er
en lille and. De har været her og
der i Nymosen gennem den sidste måneds tid, og kun hannen er
blevet set på søen. Hunnen er
muligvis optaget af sin fornemste pligt: unger. Det vil være allerførste gang i de seks år Fuzzy
er blevet luftet og endnu et
scoop til “hitlisten”.
Fiskehejren: Årets næststørste
overraskelse. Der er nemlig regelmæssigt et par på fødejagt og
på udkig efter redemateriale,
som straks flyves hen til en
ukendt adresse. Forestil dig en
dag en fiskehejrefamilie på besøg i Nymosen – oplæring af
ungerne. Det er aldrig set før.

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

Tlf.: 39 68 01 78

P øls evognen
i
Vangede City

Åben:

Mandag - Fr edag
K l. 11.30 - 19.00
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Sommer Grill-fest i
GVI
GVI Restaurant holder stor
grillfest.
Den 22. juni indbydes til en
festlig aften med helstegt oksehøjreb på grillen og stor salatbar. Det hele til en familievenlig pris og ad libitum.
Der er også mulighed for at
klare sulten med nogle grillpølser.
Ved Faxes klassisk 30’er bar
vil veloplagte Faxe bartendere
og tjenere sørge for en uforglemmelig betjening, så man
rigtigt kan nyde at få skænket
en kold Faxe 1901 Classic.
Der er lagt op til en festligt
start på midsommeren i Vangede.
GVI Restaurant
v/Leif & Martin Raun
Mosebuen 28
Der sker noget i GVI Restaurant, der er altid mulighed for
et godt måltid mad til sportslige priser, så hele familien kan
være med.

Sollotion til børn...
Matas har flere forskellige
sollotions til børn.
Vælg f.eks. faktor 8 til børn,
der endnu ikke kan kravle
eller gå. Og til større børn
en højere faktor f.eks. faktor
15 eller 20.
Kig ned i din Matas og få et
godt råd om sollotion til
børn.

Miami
De tre udgør halvdelen af denne
prægtige gruppe og de underholder i Vangede Bygade.
Miami vil fylde Bygaden med
et medrivende repertoire der
spænder over alt lige fra evergreens, jitterbug & swing, god
gammel 60’er pop & rock og de
sidste nye varme hits.

B aby s ollotion faktor 8

Ved ViseVers i Vangede
underholder Miami på lille scene
ved “Café RIF” ved biblioteket.

uparfumeret 150 ml

39,95 S PAR 10,00

Lørdag den 9. juni 2001
fra klokken 13:00 – 15:00

B aby s ollotion faktor 15

uparfumeret 150 ml

49,95 S PAR 10,00
K ids s ollotion faktor 20

17

69,95 S PAR 10,00

12

uparfumeret eller med
mild ferskenduft 220 ml

Mother Popcorn
En festlig dag i GVI Restaurant,
hvor man er samlet for at følge
en landskamp på storskærm

Jeg kan modstå alt –
undtagen fristelser.

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

Oscar Wilde

Wiener
Salonen
for
ham og
hende
k lip
k røl
v/Margit Winsløw
Vangede Bygade 92
telefon 39 65 78 91

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

T lf. 45 87 71 00

er et rockband bestående af fem
københavnerdrenge, alle fra Vangede, som har spillet sammen siden 1996. Deres demo-cd fra
2000, består af fire selvkomponerede numre med rødder i den
gode gamle rivende rullende
rock. Mother Popcorn’s live- og
studierepetoire består udelukkende af eget materiale, samt et par
covernumre for ol’ times sake.
Alle fem musikere er opvokset
i Vangede med grupper/artister
som Deep Purple, The Band,
Beatles, Burnin Red Ivanhoe,
Joplin m.v, simrende i modermælken – heri ligger forkærligheden for det melodiske, wahpedaleme, det folk’ede og de
gamle sure Hammond-orgler.
Vi glæder os meget til at kunne
bidrage til den gode, varme og
festlige stemning i Vangede!
Ved ViseVers i Vangede
underholder Mother popcorn på
den store scene ved Charlotteklubben.
Lørdag den 9. juni 2001
fra klokken 15:00 - 16:00
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NB! Ny ferietid i år hos
cykel-skomager
Vangede Bygade 80.
2 ferieperioder
1. 2-14 juli
og
2. 6-11 august.
Derved kan skoleelevers
cykel klares til
1. skoledag. I perioden
imellem klarer Christian
opgaverne.
Jeg ved godt at mine nye
cykler ikke er så billige
som --- men prøv alligevel en kvalitetscykel med
kvalitetsservice og som
en god ven sagde:
Glæden over den lave pris
holder kortere end
ærgelsen over den dårlige
kvalitet.
Se ned til Finn

A.A.-C.N.S. Service
39 65 34 34

DERES
LOKALE
RENSERI
Alt i fineste
rens & pres

Ældre hjælper ældre
Gentofte/Vangede
Nye lokaler på Nymosehave
Gennem de seneste år har
“Ældre hjælper ældre” drevet
en besøgstjeneste i Gentofte/Vangede, hvor en række ældre medborgere har fået besøg
en gang om ugen, et træ- metalværksted kombineret med mulighed for bogbinding, samt et
“Smalfilm til Video” værksted.
Et bredt udsnit af lokalbefolkningen har nydt gavn af disse
projekter, som drives med statsmidler og med positiv kommunal indstilling.
Men der sidder mange ældre
eller dårligt gående, som vil
glæde sig til, at der i samme regi
snart åbnes en telefonkontakt,
så der kan finde en opringning
sted hver dag – bare for at høre
om alt er i orden eller der er et
eller andet problem, som vi kan
hjælpe med. Vi håber snart at
kunne tilbyde denne service fra
de nye lokaler. Da “film til video” hidtil har holdt til i lejede
lokaler, søgte vi til det formål
Gentofte Kommune om bedre

Farverig dag i
salon Silhouet
Søndag den 1. april blev vores
nye børnerum i Silhouet indviet, og vi takker for fin deltagelse. Også tak til de mange børn,
som lagde ansigt til Maria’s
pensler.

Skind & pelsrens
samt opbevaring
Gardin – Dynevask
Møbelbetræk &
tæpper

Husk at ...
få tøjet renset
inden ferien
Ferielukket
1. juli - 28. juli
Kig ind
Altid et godt tilbud

COMET RENS
Vangedevej 137
2830 Gentofte
tlf. 39 67 08 47
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Vinderne af vores konkurrence blev:
Ida Holm, Mette Aaboe Hansen, Ernst Frederiksen, Esther,
Marianne, Frederik, Nina Tidemand, Magnus Holm, Inger H.
Hansen og Karoline H. Hansen.
Vinderne har fået besked

lokaler på Nymosehave, hvor vi
også agter at åbne et computerlokale, hvor vi ældre i Vangede
og omegn får mulighed for at
beskæftige os med eller lære
edb. Vi fik borgmestertilsagn
således, at vi, når vi havde ryddet de omkring 90 m2 tidl. gårdtoiletrum, der ville være velegnede til de nye projekter efter en
renovering, kunne regne med et
kommunalt tilskud til ombygningen.
Det var i dec-jan. vi fik klaret
denne del af opgaven, som blev
udført af frivillige ældre. Siden
da er der blevet talt en del og både arkitekt og ingeniør fra Gentofte Kommune har være involveret i sagen.
Nu håber vi på, at pengene
skaffes til veje og at håndværkerne kan gå i gang, så vi senest
d. 1. september kan tage imod
de mange, der her vil kunne finde mulighed for at udnytte fritiden i samvær med andre.
Hvis alt går vel, vil Ældre
hjælper Ældre i Gentofte/Van-

gede efter sommerferien kunne
tilbyde:
Besøgstjeneste: her kan alle,
der vil deltage melde sig på telefon 39 68 27 13
Telefonkontakt: der vil komme
opslag i Brugsen, på biblioteket, apoteket, men også her gælder det, at der vil blive behov for
frivillige til at passe telefonkontakten.
Smalfilm til video: vil være
åben 5 dage om ugen mellem
10-14. Forespørgsler kan rettes
til 39 65 00 68.
Værksted for træ, metal og bogbinding: vil være åbent tirsdag,
onsdag og torsdag kl 10-14. Oplysninger herom tlf. 39 75 12 72.
Computerlokalet: vil være
åbent et vist antal dage fra kl.
10. Nærmere oplysninger vil
kunne læses i Vangede Avis i
august.
Endvidere vil vi forsøge at oprette et madlavningshold, hvor
der vil blive taget hensyn til diabetikere.

7
Vise Vers i Vangede 2001

Et fristed?
Et stenkast fra Vangede ligger
Brogårdshøj. Ganske vist et
langt stenkast, som H.C. Andersen siger men endog.
Brogårdshøj er blandt andet et
hjem for 44 personer.
Derudover er det et sted, hvor
mange får mulighed for at komme og udvikle eller vedligeholde deres kreative evner. Det er
også et sted man bare kommer
for at få lidt samvær med andre
mennesker i samme alder og
samme situation.
I har formentlig allerede gættet det, men jeg vil gerne
præcsisere det, det er et aktivitets center, ud over det normale.
På dette aktivitets-center, optages ud over beboere, folk med
bopæl i hele Gentofte Kommune, der får pension. Denne pension skal ikke være aldersbestemt, det vil sige at alle former
for pension giver mulighed for
at blive medlem, og man skal ikke visiteres fra centralt sted, for
at blive medlem af centeret.
Ja, man skal bare have lyst og
gå-på-mod. Man henvender sig i

centret på Brogårdshøj alle hverdage mellem 10-15, bliver vist
rundt og bliver oplyst om de
igangværende tiltag med videre.
Hvad kan man lave på
Brogårdshøj. Ja jeg vil snarere
sige, hvad kan man ikke lave.
For at anskueliggøre hvad og
hvor bredt tilbudene er vil jeg
nævne nogle eksempler.
Syning, maling, vævning, Seniordans, musik og bevægelse,
perlesyning, keramik, kreativtværksted, PC-undervisning, billard og meget mere.
Du har samtidig mulighed for,
såfremt lige netop dine ønsker
ikke for tiden er i højsædet, at
påvirke, fremkalde interessen
for lige netop dine behov. Der er
mange muligheder, ja sågar
nogle der ligger i dvale for tiden
og blot mangler et kys for at
vågne til live.
Det er jo ikke derfor man kommer, men jeg vil lige nævne at vi
er gode til at feste. Vi har igennem året adskillige fester, som
er navngivet ud fra årstiden eller

andre for Brogårdshøj vigtige
begivenheder, eks. jubilæum.
Og så en gang om året skovturen, jeg ved ikke i skrivende
stund, hvorhen turen går i år,
men jeg ved, at sjov og spændende bliver den.
Hvad koster så alt dette, det
må være dyrt! Egentlig ikke, det
koster kun 67 kr. om måneden,
og for disse penge kan du bruge
alle faciliteter og muligheder i
hele åbningstiden.
Jeg glemte at fortælle, at der er
cafeteria, hvor man kan få varm
mad eller smørrebrød kl.
11.30-12.30 og købe vand, øl og
kaffe det meste af dagen. Priserne er rimelige, hvad du kan se
ved selvsyn.
Du skal være hjertelig velkommen til at aflægge et besøg.
Til alle Jer, som bruger centret,
så håber jeg at I kan nikke genkendende til mit indlæg, selv
om jeg ikke har fået det hele
med.
Kig ind! På gensyn
Ole Schmidt
Næstformand i centerrådet

Ved Vangede Kirke
Torsdag 7. juni
20:00 Det danske Drengekor
m/ensemble. Danske sange
samt populære internationale
toner.
Steen Lindholm leder med
ledsagelse af et instrumentalensemble. En spændende og
anderledes koncert med Det
danske Drengekor.
Entré 40,Lørdag 9. juni
10:00 Morgenkaffe
KFUM-spejderne
servere
morgenkaffe til rimelige priser
11:00 Barber-shoppen underholder med barbershop- og
gospelmusik.
Gratis entre
Søndag 10. juni
14:30 NESA Consert Band
slår tonen an under ledelse af
Svend Kragelund og med
Mogens Wensel Andreasen
som inspirende konferencier.
Vi skal hører værker af Verdi og Rossini.
Entré 30,-

På Munketorvet
Fredag 8. juni
16:00 “Stykvis” spiller op
Nyd populær musik sammen med mad og drikke på
Munketorvet.
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

Ejnar Schüsler

v /Larsen & Schi øtz
M esterl odden 6

39 65 25 11

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

F A R VE
T AP E T
IS E NK R A M
S NOGE GÅ R D S VE J 3 · 2 8 2 0 GE NT OF T E · T lf .: & F ax . 3 9 6 5 1 0 2 6

39 64 23 45

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

Klovneri i Bygaden
11:00 Klovnen klovner rundt
i Vangede Bygade
12:00 Klovnen optræder for
børnene. Forestillingen indeholder balloner, tryllerier og
masse af klovnerier m.m.
Der lægges vægt på, at
børnene bliver en del af forestillingen, hvor de må hjælpe
JoJo med at gennemføre tryllerierne.
Han er nemlig ikke en
særlig klog klovn. Tingene
plejer at lykkes til sidst med
børnenes hjælp.
13:00 Klovnen fortsætter
sine klovnerier i Bygaden.

Busses Skole
13:00 Skolens kor optræder
på Hovedscenen

Nummer 27 · Maj 2001

8

Nymosen, Gammelmosen og Vintappersøen
Af Niels Ulrik Kampmann Hansen, lektor og formand for lokalhistorisk forening
om Nymosen i “VangedebilleTre områder i det nordder”: “Hvis man skulle have en
vestlige Gentofte med en
flitsbue gik man ned i Nymosen
vidt forskellig skæbne
og vred en gren af et træ og gik
Fælles for de tre sø- og moseomså og spændte den hele vejen
råder er, at de fra at være søfyldhjem. Hvis man havde et pustete lavninger er groet til med tørrør gik man ned i Nymosen og
vemos som et led i den naturlige
forsynede sig med rønnebær elsuccession siden istiden, hvor
ler slåen eller hvad der nu var
de formentlig er dannet som Udsigt mod Nymosen set, hvor nu
af ammunition for tiden, og gik
dødishuller, dvs. at en isklump Nymosehusene ligger april 1955.
så og spyttede dem ud gennem
er blevet dækket af morænema- Foto: Kai Mose Nielsen
pusterøret, vildt sigtende på alt
teriale, og ved smeltningen er
og alle, med lommen fuld og
der så fremkommet et hul under
klar til kamp” ... “Det var i Nygrundvandsspejlet.
mosen der var sommerfest. Det
Op gennem middelalderen
var i Nymosen der var Børneblev træ en mangelvare, og man Enggård i 1919 og Mosegården i hjælpsdags-bazar. Det var i Nykastede så øjnene på tørvene, 1939. Mosen henlå frem til mel- mosen man brændte Sankt
der var en af datidens vigtige lemkrigsårene i naturtilstand og Hans-bål og man fortrak Nymoenergikilder. Lokalt var der stor tilgroning som et vildnis mel- sens frem for dét ved Gentofte
interesse for moserne, så da lem Mosegårdsvej og Mosebu- Sø, for derovre var der sangbønderne under Berstorff gods en. I 1937 begyndte man grad- kor” ... “Og om vinteren – om
blev selvejere forblev moserne vist at omforme mosen, som ef- vinteren var det i Nymosen den
under godset, og de blev først terhånden fik et mere friseret, fedeste kælkebakke var, og alle
senere frasolgt. I mange af- parkagtigt udseende. Gentofte- ungerne mødtes ved den store
tægtskontrakter ses det, at man Vangede Idrætsklub byggede i skrænt op mod Bygaden. Og fik
har betinget sig et nærmere an- 1937 et mindre klubhus nær mo- man et afsæt dèr, så kunne man
givet læs tørv hvert år. Moser- sen og omdannede mosens syd- kure ned ad bakken og suse hen
nes beliggenhed kun 10 km fra vestlige hjørne til fodboldbaner. over Nymosens is og pludselig
hovedstaden medførte, at tørvevære midt inde i sivene og sé ind
lagene tidligt blev bortgravede.
For at afhjælpe arbejdsløshe- til stien, hvor man ellers (om
den lod kommunen i vintrene
1938/39 og 1939/40 et sjak af
Nymosen
især unge pleje og omdanne
Nymosen er på omtrent 11 ha og mosen, så den største del blev
ligger sydvest for Vangede en reguleret park med stier, bulandsby på grænsen til Gladsaxe sketter og et vandareal med fugkommune. Mosen, der tidligere leøer. I 1944 kunne man indvie
hed Wildes mose, var noget den kombinerede sports- og folstørre end nu. Den blev opkøbt i kepark, og i slutningen af
1840-erne af Enggård, Stolpe- 1950-erne afrundede man pargård og Mosegård hver med ca. ken med bl.a. en stiforbindelse
1/3, men blev samlet igen efter- til Agertoften i den vestlige del. Nymosens nordlige del ved Mosehånden som kommunen opkøb- Dan Turèll, som i 1955 flyttede gårdsvej efter reguleringen 1952.
Lokalhistorisk arkiv, Gentofte
te Stolpegården i 1874, Ndr. ind i Nymose huse, har berettet

Klinik for
Fysioterapi &
TrænningsCenter
Altid gode tilbud:
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
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Alle former for fysioterapi
idrætsskader, rygskole,
rygtræning
Knæoptrænings-,
bækkenbunds-,
nakkeskulder- og sclerosehold
Åbningstid kl. 7-20
E. Lövendahl-Rasmussen
Gentoftegade 52
Fuglegårdsvej 45
Tlf. 39 68 21 24

kl. 8-16

Markeds dag 9/6-01
filmtilbud

lørdag kl. 9-13

3 s tk. 400-24
norm. 99.kun denne dag

79,-

3 s tk. 200-24
norm. 79,kun denne dag

70,-

P atroner til printer
fra kr.

4475,F OT OK Æ DE N

Gentoftegade 66 · 2820 Gentofte
T lf. 39 65 08 37

sommeren) stod og så ud og ikke
kunne komme videre efter tømmerflåde-tiden.”
I slutningen af 1990-erne er
parkdelen i et betydeligt omfang trængt tilbage til fordel for
flere fodboldbaner, men Nymosen har stadig en stor rekreativ
betydning og rummer et rigt
fugleliv.

Gammelmosen

Luftfoto af gammelmosen 1960.
Træbevoksningen ses ydeligt langs
mosekanten, mens man i de centrale dele ser det gamle system efter grøfter. DN 1961

Gammelmosen på 21 ha er den
største af moserne og tillige den
mest interessante, idet den har
henligget uberørt gennem 150
år. Årsagen er, at Staten opkøbte
mosen i 1843 og fredede den i
1844 som Danmarks første naturvidenskabelige
fredning.
Formålet med fredningen var at
undgå fremtidige energikriser,
tørvene var en vigtig opvarmningskilde, idet skovene var forsømte og udpinte, og kullene var

Gentofte
Kaffe & The
F ris kbrygget kaffe
I termokrus
lige til at tage med
Yoghurt s oft-ice
Nyd fedtfri is uden
bekymringer om vægten

B aunegårds vej 5
2820 Gentofte
T lf. 39 65 65 53
F ax 39 65 68 53
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Vintappersøen

Gammelmosen i 1961 (ø) og i
2001 (n). I 1917 var mosen helt
træløs, tilgroningen er skredet
frem i 1961, mens mosen 2001 har
nået sin klimaksvegetation. Lokalhistorisk arkiv, Gentofte og NUKH

dyre at importere. Olie var der
ingen,der drømte om på dette
tidspunkt. Da Gammelmosen så
var tømt for tørv, følte man, at
det var nødvendigt på et naturvidenskabeligt grundlag at studere, hvor hurtigt regenerationen
af tørven foregik, altså hvor længe der skulle gå, førend man
igen kunne grave tørv. Disse undersøgelser skulle så danne model for andre tørvemoser i landet. Mosen kom under finansministeriet, der i 1882 ønskede
at sælge den til private, men indenrigsministeriet ønskede at
bevare mosen på statens hænder
og overdrog den til KVL (Landbohøjskolen), hvorunder den
stadig hører. Der er i løbet af 150
års videnskabelig fredning indsamlet mange forskningsresultater. Mosen er ændret fra at have et åbent søområde til en nu
helt tilgroet mose med tæt birkeskov. Der er ingen tvivl om, at
man sagtens igen kan grave tørv,
hvis nogen skulle ønske det!
Gammelmosen ligger klemt inde mellem offentlige institutioner, parcelhuse og motorringvejen, ligesom der går en højspændingsledning hen over mosen.
Der fører en sti rundt langs mosekanten, men der er ikke offentlig adgang til de centrale
partier. Det urskovsagtige vildnis rummer et meget rigt og varieret plante- og dyreliv.

Vintappersøen har et areal på
lidt over 2 ha og ligger på kommunegrænsen til Lyngby-Tårbæk nær Lyngby Port. Oprindeligt kaldtes mosen for Svinemosen eller Hulelyngsmosen, og
den blev frasolgt Bernstorff
gods i 1845 ved en auktion, hvor
den blev delt i 4 parceller. Disse
blev dog atter samlet i 1850-erne. Forinden var søens vestbred
blevet beskåret ved anlægget af
Kongevejen til Frederiksborg i
1764. Det var franskmanden
Jean Marmillod, der på kongelig
befaling anlagde et helt nyt system af retlinede veje i kongeriget, hvor anlægget naturligt tog
sin begyndelse i København.
Vejstykket fra Emdrup sø gennem Gentofte kommune har et
helt retlinet forløb, men omkring søen lod man vejen foretage et herresving. Voldsommere
gik det til i årene omkring 1960,
da man anlagde Lyngby Omfartsvej og placerede motorvejen langs søens østlige dele, så
husene på Vinagervej og Vintappervej fik deres herlighedsværdier beskåret. I forbindelse
med anlægget af Ringmotorvejen er vejene yderligere hævet
på store dæmningsanlæg.

Søen virker i dag ikke så uberørt som de to andre moser. Trafikanlæggene, der føres via store broer og dæmninger har
gjort, at søen ikke har den samme tiltrækningskraft som f. eks.
Gentofte sø, selvom der er anlagt stier langs bredderne. Søen
har i dag en langt større vandflade end de to andre moser, kun
mod nord er der en begyndende
indvandring af tagrør. Det vil
vare mange år før man igen kan
skære tørv her!

Café
Gentoftegade 47
2820 Gentofte

Tlf. 39 65 07 55
www.pc-repair.dk
post@pc-repair.dk
• EDB-undervisning

Gentofte

• Reparation og
opgradering af PC’er

Café & Galleri

• Salg af tilbehør,
Edb-litteratur,
kontorartikler mv
• Internet
• Support hos dig
EDB også for de unge,
.. der er blevet lidt ældre.

Gentoftegade 39
Telefon 39 65 33 50

Lær om internettet i dit tempo.
Hjælp til opgradering af din PC

Hylder og knægte efter mål

ex.
Hylde med profileret kant
20 cm bred pr. m. kr. 180,Hyldeknægt 14 cm kr. 50,-

Maibom

Baunegårdsvej 3 · 2820 Gentofte · 39 76 16 70

Foreningen er stiftet 1995 som afløser for
Historisk-Topografisk Selskab
for Gentofte Kommune

Vintappersøen i 2001 set fra vejdæmningen med Lyngby omfartsvej. Den frie søoverflase er bevaret. Til venstre Kongevejen i baggrunden Lyngby Port. Foto NUKH

Vores årsskrifter Gentofte Journalen:
Skolehistorie (2000) og
Grønne områder (2001)
kan købes hos Skjold Burne
Vangede Bygade 77
eller hos kommunens boghandlere
Henvendelse vedr. foreningen
Formand Niels Ulrik K. Hansen 39 68 36 90
Kasserer Hanne Tarp
39 65 82 85
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A poteket informerer om ferie-medicin
Hvert år drager hundredtusind
af danskere på ferie. Langt de
fleste kommer hjem med gode
minder. Andres minder er desværre mere ubehagelige. Alle
kan være uheldige, men de fleste ubehageligheder kan forbygges eller lindres. Kom og få en
brochure om, hvordan transportsyge kan undgås, hvilke gener, der kan være forbundet med
flyrejsen, og hvordan du kan
forebygge diare, forstoppelse og
meget andet.
Skal du have medicin med
euforiserende stoffer, med til
Norge, Island, Færøerne, Grønland eller et andet EU-land (undtagen Irland og Storbritannien,

der ikke er medlem af det retslige schengensamarbejde). Skal
du have et “pillepas” med. Du
kan få attesten på Gentofte apoteket – ikke Vangede apoteksudsalg og den gælder i højst 30
dage. Du skal medbringe pas
for at få en attest. Du kan få en
attest til lægemidler, du allerede
har købt. Det kan være nødvendigt at medbringe dokumentation i form af recept, kassebon eller medicinemballage. Attesten
er gratis, lige meget, hvor mange
du skal bruge. Og lige meget,
hvor ofte du rejser. Er du i tvivl,
så kom ind på apoteket og spørg.
Vangede apoteksudsalg
Helle Arvid Thomasen

Advarsel
til forældre, bedsteforældre
og dagplejemødre!!!
Pas på når I skal på legepladsen i Nymosen.
Legepladsen er jo dejligt
indhegnet, så man kan lade
de små poder nyde at færdes
på egen hånd i et sikret “miljø”. Men desværre er lågen
ind til legepladsen konstrueret så en barnefinger nemt
kan komme i klemme. Der er
et eksempel, hvor en pige i
Tastrup fik en finger klemt
af.

Ikke for at træde i det ...

For det kan man nemt komme
til i Vangede. Det er umuligt
for andre end at nyde vores
grønne områder på grund af
vores 4 benede venners efterladenskaber, og en del steder kan
det være et forhindringsløb på
fortovet. Prøv en tur fra krydset ved Brogårdsvej ad den
skrå sti op til Vangede Bygade,
det kan komme til at kræve en
del rengøring af fodtøjet.

Her på avisen, får vi jævnligt
henvendelser om at opfordre
vores firbenede venners ejer
til, at gøre rent efter hundens
efterladenskaber.
Friluftrådet har lavet en
glimrende folder om problemet. Vi har klippet lidt i folderen, hent den på biblioteket og
vær med til at vise hensyn til
vores medmennesker.
Rigtige Venner viser hensyn
Det kan ikke komme bag på
nogen, at hundenes efterladenskaber ikke fremmer deres popularitet. Men det er vigtigt at
sætte fokus på de ansvarlige
for de mange “visitkort” rundt
omkring i byer, grønne områder og på strandene.
Hunden gør jo, som den skal,
når den skal.
Illustrtion og tekst lånt fra
Friluftsrådets folder “Rigtige
venner viser hensyn”

Sommer
Vi har det helt rigtige
til sommer og sol
f.eks i viscose:
Blomstret
stumpebuks
169,Blomstret
nederdel lang 169,Blomstret
kjole kort
169,Blomstret
nederdel kort 139,Blomstret top
99,T-shirt – toppe–
skjorte– buks –
stumpebuks – shorts.
Vi har nedsat en del
sommervare
-20% -30% -40%

mode
Vangede Bygade 79
Tlf. 39 65 31 38
30

NM

Din loka le
E jendomsmægler

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

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

M alermester

Bjarn e Rin dsø
Kvalitetsrens udføres:
- Kilorens
- Alm Rens
- Skjortevask
- Ruskind & Pelse
- Gardinrensning
- Pelsopbevaring
Vangede Bygade 92
2820 Gentofte
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Malerfirmaet med
40 års erfaring
U dfører alt ud- og
indvendigt arbejde
Møllekrogen 6
2800 L yngby
T lf.
45 87 13 36
Mobil 20 94 13 36

Vangede Bygade 41
2820 Gentofte

Ferie-lukket
uge 31 og 32

Ivan

Peter

B r ic h & Wør mer
39 68 33 30
www.brich-wormer.dk
www.vangede.dk

Statsaut. ejendomsmgl. & valuarer

Tine Gram
39 65 71 35
Anette Grevad
39 65 83 13

Va ngede B yga de 114
2820 Gentofte

Nu lokalt i Vangede på 10. år!
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Fra Vesterbro til Vangede
Jeg kom til Vangede i 1929 fordi
mine bedsteforældre, der havde
henholdsvis ismejeri og skotøjsværksted på Vangedevej 27 var
blevet for gamle, så min moder
og hendes bror skulle overtage
disse forretninger. Det at komme til Vangede var at komme ud
på landet, men vi faldt hurtigt til
fordi huset vi boede i lå lige
overfor G.V.I.s fodboldbane. Ja,
så var jeg leveret, fordi min bedstefar og hans søn Valdemar
Hemneth havde været med til at
stifte G.V.I i 1921.
Sammenlægningen
Dengang var der to klubber
nemlig Gentofte Boldklub og
Vangede Idrætsforening. Formanden for G.B. hed Hartoft og
var også formand for Nordre
Birks Union han forslog at slå de
to klubber sammen og da G.V.I
lige havde fået banen på Vangedevej, blev man enig om at klubben skulle ligge der. Da der dengang ikke var nogle lokaler eller
værtshuse i Vangede så blev

G.V.I. samlingspunktet i Vangede. Der blev spillet kort og billard og holdt møder og bankospil og om sommeren var der
store fester med karuseller, lykkehjul, forskellige boder, cirkus
og banen blev døbt Vangede
Lufthavn og der var et meget tæt
forhold mellem befolkningen og
G.V.I. Dengang spillede G.V.I. i
Nordre Birk Union, som det
vandt og kom i den Sjælandske
mesterrække så de kom ud på
nogle rejser til Næstved – Køge
– Korsør – Hillerød – Helsingør
det var især når vi skulle møde
Køge der havde stor interesse,
for der blev sat ekstra tog ind fra
Køge og der var lang kø op til
Lyngbyvejen.
Da jeg kom til Vangede var der
ikke nogle drenge eller juniorhold så i skolen, det var Tjørnegårdsskolen, fik jeg drenge samlet sammen fra Jægersborg ja
helt fra Lyngby og startede i
Nordre Birk der lige var begyndt
med junior og efter to år vandt vi
turneringen og rykkede op som

Vangede
apoteks uds alg
Vangede B ygade 77 · tlf. 39 65 46 00

· Genvejen til et godt liv ·

R ecept hentetider

yndlinge som vi vandt og blev
Sjællandsmester 2 år i træk.
Tidligt i bestyrelsen
Jeg kom i bestyrrelsen da jeg
var 18 år, Hartoft sagde at det
var godt at have unge mennesker som kan lære det arbejde,
det er at være med til at styre en
Idrætsklub jeg blev formand i
1948, men måtte trække mig
fordi jeg var ansat på Rekylen
og vi kom på 3 skift så Carlo
Bloch overtog posten, i 1960
blev vi fyret på Rekylen og de
manglede en forvalter i klubben
så den plads overtog jeg, det var
et større arbejde for jeg skulle
slå græs, kridte baner, gøre rent
i klubhus, ordne bolde, vaske
fodboldtøj, ordne fodboldstøvler og passe restaurant, så det
var et 8-24 arbejde – det holdt
jeg til i 7 år så kom jeg tilbage til
Rekylen der var jeg til jeg blev
pensioneret, men tiden i G.V.I.
glemmer jeg ikke.
Hilsen
Poul Christoffersen

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

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

Mandag-F redag Recepter afleveret før kl. 1130
kan afhentes samme dag kl. 1700
Recepter afleveret før kl. 1600
kan afhentes næste dag kl. 1200

L ørdag Recepter afleveret før kl. 1130
kan afhentes Mandag kl. 1200

Kontor & værksted

Mesterlodden 30

Parisersalonen

Åbnings tid mandag-fredag 930-1730
lørdag 930-1300
Vi har desuden et stort varesortiment, der ikke kræver recept.
Gentofte apotek,
Gentoftegade 35,
2820 Gentofte
Tlf. 39 68 03 11
www.gentofte-apotek.dk

v/ Anne Lise Bronke
Brogårdsvej 102 - 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 34 76
Åben 9.00-17.00 · Fre. 9.00-18.00
Lør. 8.00-13.00 · Lukket mandag

Burnin Red Ivanhoe
30 år - hvor blev de af.......
Kim Menzer – Ole Fick
Karsten Vogel - Louis Winding
–
Klaus
Tvlenze

Syrerock hippiegruppe
– og så var det i bund og grund et
hårdt arbejdende, kunstnerisk bevidst orkester, der var så heldigt, at
da det havde lyst til at udvide
grænserne for rockmusik og afprøve nye samværsformer med
publikum, ja da havde publikum
lyst til at tage med på rejsen.
Igennem syv år var Burnin Red
Ivanhoe konstant på landevejen, der
dengang ofte gik til Sverige, Finland, Norge, Tyskland og England.
Mange gange er Burnin Red
Ivanhoes debut sat til 13/12 1968, hvor Brøndby Popklub var
rammen om et gedigent gennembrud i pressen og i forhold til et
større dansk publikum.
Men den egentlige debut ligger
noget længere tilbage i tiden:
22. maj 1967 optrådte Burnin
Red Tvanhoe for første gang offentligt. Det skete i Munkekælderen under Københavns Universitet.
Efter endt engagement blev honoraret udbetalt: 160 kr.!
Senere debuterede gruppen med
det i dag klassiske dobbeltalbum
”M 144" - også denne udgivelse
førte til udbetaling: 83 øre minus
20% til deling mellem fem musikere for hver solgt lp!
Burnin Red Ivanhoe blev legendarisk. Men rige blev de aldrig.
Siden 1991 har Burnin Red Ivanhoe igen været aktiv med et uberegneligt sceneshow, en fandenivoldsk spilleglæde og en serie klassiske sange. Og så de nye, der er
ved at finde vej til en cd-udgivelse.
Et familieorkester kan man
næppe kalde det, men årene har
dog gjort, at flere generationer
mødes over Burnin Red Ivanhoe
om den samme oplevelse. Oplevelsen af at være der selv, nær det
virkelige liv, sammen med den
ægte vare.

Gratis entre
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En livshistorie fra Vangede
Tegnerske Mathilde Augusta Mole, f. Scharff den 3/3
1881 i Vangede på Ole Nielsensvej 19, død 1966.
Erindringer fra min fødeby Vangede i Gentofte Sogn.
Min far var slagtermester Jens
Nicolai Borgenius Scharff fra
Engsgården, syd for Vangede,
min mor Larsigne Christine
Christiansen, datter af høker Peter Christiansen og hustru Kathrine f. Petersen fra Vangede,
hun var datter af krofolkene i
Søborghus kro.
Vi var 10 søskende, 7 piger og
3 drenge, de fleste født i min
bedstemors (mormors) hus.
Hun var tidligt blevet enke og
boede i det hus, som hun og min
bedstefar havde opført i 1858.
Vi boede på 1. sal, bedste og en
moster boede i stueetagen, hvor
der også var butik. Huset lå
Vangedevej 33, lige over for
Stolpegårdsvej. (Vangede Bygade hed dengang Vangedevej)
Min broder Jens Nicolai Scharff
overtog huset omkring 1908, da
min moster blev syg og ikke

kunne mere, hun havde overtaget huset og forretningen da
min bedste døde i 1894. Min
bror nedrev i 1939 det gamle
hus og opførte en stor hjørneejendom på grunden, denne har
sammen med andre nybygninger fuldstændig ødelagt det
hyggelige landsbypræg i Vangede. Da grundstenen blev nedlagt blev der anbragt et pergament i blykapsel med min broders og svigerindes navne og
data samt med navnene på alle
de håndværkere, der havde været med til at opføre bygninge,
bl.a. sønnen elektriker Arne
Scharff og gas- og vandmester
Eli Scharff-Haarbye. Jeg fik lov
til at skrive det med rundskrift.
Flytningen
Da familien voksede (vi var nu 8
børn i 1888) blev pladsen for lille og far købte derfor på den anden side af gaden et gammelt

Tilbud

Viña Tar apacá
– 6 var ianter

Spa
1 9 ,5 r
0

Bedstes købmandshandel
Min bedste, som vi kaldte hende, havde en blandet købmandshandel med varer lige fra øl,
brændevin, brød, pålæg,ost,
blodpølse & blodbudding, som
de selv lavede, alm. kolonialvarer; jeg kan huske hendes anker
med Callorich (svensk Banco)
det smagte vi også, vi snød os til
at liste ned i kælderen og smage
på varen. Bomuldstøj, hægter og
knapper, bændel m.m.m. ja, hun
havde også arbejdstøj, sokker
o.lign.
Bedste, som af og til tog til
København for at købe ind til
sin forretning, havde ladet op-

Kom ind og hør om
vores nye familieordning med rabat

Vælg mellem:
Cabernet Sauvignon, Merlot,
Carménère, Chardonnay Sauvignon
Blanc, Rosé

150 00

Vangede Bygade 77
2820 Gentofte · Tlf.: 39 65 34 00
Kom ind og se de øvr ige tilbud! • www.skjold-bur ner .dk

Juniorpriser
11-15 år

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Chile
1 fl. 5650
Frit valg
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Stråtækt idyl
Derefter kommer nede ved vejen et langt, stråtækt hus Vangedevej 37, hvor der nu i den nordlige ende er indrettet postkontor
(idag Charlotteklubben).Men i
min mors barndom var dette hus
skolen i Vangede, senere blev
det asyl, der var først frk. Fromri, senere en frk. Dantzer med
datter, der var bestyrerinde
(asylmor). Min mor var hånd-

gerningslærerinde på skolen i
nogle år, også efter at hun blev
gift, senere overtog min moster
denne gerning, efter at skolen
var flyttet op til den nye bygning. Min moster var meget
dygtig, havde taget undervisning i både syning, knytning,
kurvearbejde og sløjd, ja hun arbejdede også med indlægning af
citrontræ i maghoni, vi har en
avismappe, hun har lavet, hun
havde arbejder med på udstillingen i Paris, 1889.
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Disse 6 chilenske vine er produceret
af vinhuset Viña Tarapacá, der ligger
i Maipo Valley ved foden af Andesbjergene – ét af verdens bedste klimaer til vindyrkning. Vinene fra Viña
Tarapacá er kendt over det meste af
verden på grung af den høje kvalitet.

3 fl.

hus af én der hed Vater, det var
Vangedevej 22 (matr.nr. 32e),
dette blev næsten helt ombygget
og der blev desuden opført en
udbygning til vognport, stald til
3 heste og et slagtehus, senere
blev der opført et selvstændigt
slagtehus, vest for stuehuset.
Lige overfor lå Kommuneskolen, som nu er præstebolig og
hvor skolelokalerne nu benyttes
til Menighedsarbejde og på
samme grund er en tidligere badeanstalt, nu ombygget til en
smuk, lille kirke (idag nedrevet,
biblioteket er opført på grunden), hvor den kunstneriske udsmykning blev foretaget af
kunstmaler Jens Møller-Jensen
og frue.

Dreng 250,Pige 275,SILHOUET

Vangede Bygade 114 · 2820 Gentofte

39 65 60 64
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sætte en bænk på Jernbanevej
(nu Brogårdsvej) lige nord for
broen, der førte over fæstningskanalen, der hvor nu Ermelundsvej er anlagt. Det var jo en
lang vej at gå til Gentofte Station. Jeg kan huske, at det var et
privilegium at komme med hende på disse indkøbsture, jeg har
været med hos købmand grosserer Sophus Berendsen og købe bændler, knapper i en stor
forretning i en sidegade til Kongens Nytorv, vist nok ved Hovedvagtsgade.
Vores hjem
Vort hjem bestod af Stuehus,
bag dette Slagtehus (opført i
90-erne) og foran i gården til
højre lå et udhus med vognport,
hestestald, vaskehus og nærmere vejen lå et svinehus med svinesti. Overfor køkkenet lå en lille bygning med et kammer til
svenden og der var også indrettet et kammer, hvori vi opbevarede krukker med asier, agurker,
rødbeder og andre syltede ting,
saft og syltetøj (vi var jo en stor
husholdning). Lidt fra dette hus
lå igen et lille hus, der, da familien var stor, var indrettet så vi

børn kunne gå i gården (som det
hed) 2 ad gangen, altså selskabstoilet. Vi havde vandpost midt i
gården, senere da der kom vandledning i vejen, fik vi vandledning ført ind i køkkenet. Inden
den tid havde vi én eller to spande med vand på en bænk i køkkenet med en øser i.
Men far holdt mest af at vaske
sig ved posten i gården, det
skulle være meget koldt, før han
valgte køkkenet til sin hovedrengøring, han tog virkelig meget hovedbad under posten og så
purrede han op i sine ægte krøller.
Stueetagen i vort hus bestod af
3 værelser, køkken og en hel
stue til lå midt i sydsiden med
fløjdøre ud til haven. Vi kom ad
en vindeltrappe op til soveværelserne, til venstre mod haven
var fars og mors soveværelse, så
en pulterkammer og et pigeværelse mod vest, min bror (den
ælste) havde soveværelse mod
nord og så endelig et stort soveværelse med 3 dobbeltsenge.
Haven
Der var mange dejlige frugttræer i haven, et gravenstenstræ,

som var dødsdømt flere gange,
fordi det bar så lidt, men så gravede far en rende uden om og
hældte blod fra slagtningen deri
(ligeså ved de andre træer) og
det gav et godt resultat på frugterne, både i størrelse og kvalitet. Der var også et par dejlige
valnøddetræer, det ene med
kæmpevalnødder, så var der 2
nøddetræer med røde blade og
nødderne var meget lange og
med røde kapsler, dem havde far
selv plantet.
Fars hesteopdræt
Vi havde ofte 3 heste, far tog til
Sverige og købte halvvilde heste
og dresserede dem selv, der var
en stor mark bag vores have,
som vi fik lov at bruge, så travede hesten rundt og rundt, og når
den var blevet træt, blev den
spændt for vognen, og så gik det
ud af porten og hen ad vejen. Far
var en dygtig kusk, hestene stod
ofte på bagbenene flere gange,
men far havde en beroligende
måde at tale til hestene på, jeg
tror at jeg kan huske, at han sagde “fola – fola”. Vi væltede ofte
i snevejr, men hesten stod altid
stille med det samme, løb aldrig

løbsk. Det hørte med til en rigtig
kanetur at blive væltet af i sneen,
det skete ofte inde på sletten i
Dyrehaven. Vort kanetøj, (vi
havde 2 kaner) var flot, den ene
en bred kane, med skindpolstret
sæde foran og et bredt sæde bagpå til 2, der kunne altså være 4
eller 5 foruden kusken (gerne
min ældste bror), som stod bagpå imellem de to. Der var bjørneskindstæppe og Lammeskindsfodpose foran og det sidste ligeledes bagpå, hvidt fileret, broderet kanetæppe på hestene, der havde rød-hvide svejfer på siderne og hver et dejligt
klokkespil (sølvpleteret) med 5
klokker i hvert spil (dejlig
klang). Den anden var en smal
kane med kuskesæde bagpå og
rødt broderi på hvidfileret kanetæppe og her havde hesten bjælder på.
Vi har modtaget ovenstående fra
Thereze Christiansen født
Scharff. Artiklen er kun en del af
Thereze Christiansens mosters
barndomsminder, resten følger i
næste nr. af Vangede Avis
red.

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
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Munke torvet

Parkeringspladser foran butikkerne
Vangede Slagteren

Grønt og Frugt

Munkekiosken

Munkegrillen

Dennigs Konditori

Vangede Slagteren, Kendt for sin gode mad

God mad 2001
Party nr. 1
Den rigtige hjemmerøget partyskinke leveret med flødestuvede
kartofler, pastasalat, mixed grøn salat m/2 slags dressing, brød og
smør. Rigeligt til 25 pers.

kun kr.

1.295,-

Party nr. 5
Lyssej terrine m/frisk dild, rejer, citron og sauce verte,
partyskinke, små frikadeller, flødestuvede kartofler eller kold
kartoffelsalat, pastasalat, mixed grøn salat m/2 slags dressing,
brød og smør. Rigeligt til 25 pers

kun kr.

2.395,-

Storkøbspakke nr. 2
1stk. lammekølle ca. 1700 g; 1,0 kg ribbensteg; 1 stk.
svinemørbrad; 1,0 kg medister; 4x500 g hk. oksesmåkød; 4x500
g hk. kalv og flæsk; 600 g kalvelever; 4 stk møre bøffer; 600 g
skinkesmåkød i tern; 4 stk. skinkeschnitzler; 1 stor kylling; 600 g
gullasch; 1,0 kg hj. røget hamburgerryg; 4 stk. svinekoteletter

kun kr.

995,-

Storkøbspakke nr. 5
2x500 g hk. oksesmåkød; 2x500 g hj. lavet skinkemedister; 4 stk.
svinekoteletter; 2x600 g stegeflæsk i skiver; 1 kg ribbensteg;
2x500 g hk. kalv og flæsk; 4 stk. skinkeschnitzler; 2x500 g gullash;
500 g hj. røget bacon

kun kr.

565,-

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

MunkeKiosken
din lokale kiosk

HT-kort

Salg af Klippekort
og månedskort

T ips og L ot t o
GR AT IS
udbringning af varer

Vangedevej 144, Tlf. 39 69 13 95
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Frikke's
Tagdækning Aps

Dalstrøget 135
2860 Søborg
Telefon
Telefax
Mobil

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

70 års fødselsdag i GBK
Gentofte Badminton Klubs
næstformand Bent Knudsen
fyldte den 8. maj 70 år. Efter 27
år som brandchef i Vestegnens
Brandvæsen I/S nyder Bent
Knudsen nu sit otium, hvor han
bl.a. gør et stort arbejde i GBK
som han har været medlem af siden 1965, medlem af bestyrelsen og næstformand siden 1988.
Bent Knudsen har ansvaret for
den tekniske afdeling ved
GBK-Hallerne og han er klubbens repræsentant i SIG (Sammenslutningen af Idrætsforenin-

ger i Gentofte Kommune). Fritiden tilbringes i sommerhuset i
Kregme ved Frederiksværk.

Bent
Knudssen,
GBK.
Foto Per
Lissa

Loppemarkedet
i Børnehuset Regnbuen
For 9. gang afholdt Børnehuset
Regnbuen, på Stolpehøj i Vangede, sit store loppemarked,
søndag den 6. maj 2001.
Der var blevet indsamlet gaver
fra de mange hjælpsomme lokale sponsorer; der var musik og
drikkevarer, og børnene fra
Regnbuen havde kreeret smukke effekter til børneboden.
Som tidligere blev loppemarkedet et kæmpe tilløbsstykke,
med hundredevis af besøgende.
Alle havde mulighed for, at gøre
en god handel i en af de mange
boder, for efterfølgende at nyde
lidt god mad eller kaffe og kage,
alt imens der blev lyttet til dejlig
levende musik.
Da musikken stoppede og dørene blev lukket kl. 17.00, var
succesen endnu engang i hus.
Fra loppeudvalget i Børnehuset Regnbuen skal der lyde en
stor tak til alle, der på den ene
eller anden måde har bidraget
til, at dagen forløb så godt.

Tak til sponsorer – år 2001
Vangede Minimarked, Q8, Floristen,
Salon Silhouet, Petgo, M Outlet,
Freilev Farve- Tapet- Isenkram,
Jysk Sengetøjslager, Jensen Tæpper,
Comet Rens, Kontakten, Matas,
Vangede Slagterforretning,
Munkekiosken, Danni Sko,
Frugt & Blomster Munketorvet,
Munkegrillen, Dennings Konditori,
Sweetie Mode, Bien & Blomster,
Frisør Totten, Skjold Burne,
Memo’s Pizzeria, Mariehønen,
La Spezia Pizzeria, Wiener Salonen,
Restaurant Mei Li Hua,
Brogårdens Minimarked, Hair Design,
Kildebakkens Pizzeria, Salon Roland,
Sai’s Ismejeri, McDonald’s,
Frugt og Grønt Kildebakken,
SuperBrugsen, Spar Kildebakken,
Døgn-Netto.
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Kunst nær Vangede
“Mor med barn” Helge Holmskov
Vi er igen gået til Gladsaxe
Kommune, hvor der i haveanlæget foran Kildegårds Plejehjem ud til Søborg Hovedgade
står skulpturen “Mor med
barn”.
Når vi denne gang har valgt
Helge Holmskovs skulptur, er
det, fordi han er kendt for
mange store skulpturer i både
granit og stål opstillet i en
lang række byer over hele landet, bl.a. på plænen ved Nymosen bag Vangede Kirke
(se Vangede Avis nr. 16 –
efterår 1998).

En latter koster mindre
end elektrisk strøm –
og lyser mere op
Anonym

Autos ervice
i Vangede
F å bilen gjort s ommerklar
på

Mes terlodden 20
alt
under et tag

P ladearbejde

Jægersborg
Autoplade

39 68 10 17
Autolakering
Er din bil klar til ferien?
Autoservice på Mesterlodden holder ferielukket i ugerne 28, 29 og 30.

Jægersborg
Autolakering ApS
v/Flemming Olsen

39 65 17 32
Autoreparation

Hadegave
Så lykkedes det igen, at finde
den grimmeste ting i Nordeuropa og forære den til redakteur
Andersen på nærværende avis
Det er lørdag, og det er det jo i
grunden tit. Men denne formiddag var speciel. Den tredje af
slagsen i maj. En novemberstorm ramte landet, men selv
det kunne ikke fjerne den lille
snurrige fornemmelse af forventning i maven. For der var
loppetorv i Vangede. Yes! På
med sydvesten og en foret trøje,
for det er en begivenhed, jeg ikke vil gå glip af. Ikke blot for
den kølige fadøl, de små møder
med gamle venner og naboer til
akkompagnement af hammondorgel og sydende grillpølser.
Det er skam alt sammen fint
nok. Nej ud og kigge på boder.
Se på de ting, som folk har fundet frem af gemmerne og lader
udstille som et digt om et liv.
Gamle knive et skuffedarium,
der kun er gået lidt i stykker og
efter sælgers overbevisning blot
skal have en klat lim – (noget af
en klat). Gamle Anders And
blade, en stegepande med glaslåg, grammofonplader og en
nøgle af bronze til et skab, som
ingen ved, hvor er. Skønt. Man
roder og kigger og af og til køber man også. En peberkværn
og en saltditto samt et ur med tal
så store som tekopper blev det

til på min vandring, hvor hen
ved tusinde ting blev vendt og
drejet og vurderet. Men det allerbedste og det som jeg med så
stor forventning havde set frem
til var hadegaven til Andersen.
Andersen er min gamle skolekammerat og hedder Allan til
fornavn. Vi med ond humor
kaldte ham A. And men Andersen har selv en slem form for
humor og har leveret adskillige
usigeligt grimme ting til min
adresse. Men nu var det min tur.
Diverse modbydelige glasting
blev vurderet og en vase, der
lignede en mellemting mellem
en mislykkes eskimohytte og en
violet fekåbe var nær blevet udvalgt, men så var det den dukkede op. Som ved et mirakel. Platten. Cirka 25 centimeter i diameter. Støbt i plast efter en træudskæring af en hjortefamilie
foran et par grantræer. Han med
stolt gevirrejsning og hun lidt
sky og luftig og kid ved fod. Det
hele holdt i brunt. Afskyeligt
smukt. Hele herligheden kostede 20 kroner og selvom, jeg
havde en fornemmelse af, at den
kunne forhandles ned, betalte
jeg med uforbeholden begejstring den runde tyver og afleverede platten til hr. Andersen.
Jeg stak af og så aldrig hans reaktion, da han pakkede ud. Men
bare tanken……..

v/ Jan Schou

39 68 10 17
Anja og Willy Arpe
KLINISK TANDTEKNIKER

Ordrupvej 86
2920 Chalottenlund
39 90 64 50
Behandling på
plejehjem, hospital
og klinik
Konsultation efter aftale
Tilskudsordning med Kommunen

Vise Vers i Vangede 2001

Modeshow
En række af Vangedes forretninger bl.a. Sweetie, Matas,
Silhouet og Dannni Sko er
gået sammen om at opfører et
modeshow, der vil blive vist
tøj, frisørkunst, sko og make-up.
Kunne du tænke dig at prøve at være model, så henvend
dig til Matas og hør om der er
brug for flere.

To kolde og en
halvlunken!!
Så er der endnu engang blevet stiftet en klub for idioter,
der keder sig så meget, at de
vil gøre alt for at få lidt opmærk- somhed. Klubben som
er grundlagt af Saxild, Palmskov og Josephine hedder:
“To kol- de og en halvlunken”, og be- skæftiger sig
med Øresunds- badning.
“Det behøver man da ikke
være med i en klub for at udøve”, tænker mange nok,
men det specielle ved denne
klub er at vi har sat os det mål
at vi skal ud og bade d.
18.12.01 uanset vind, vejr og
drivis. Det kræver selvfølgelig lidt træ- ning før man hopper ned i vand tæt på frysepunktet, men da vi jo er fra
Vangede og dermed nedstammer i lige linie fra Vikingerne skulle det ikke vol- de
de store problemer. Hvis der
er flere Vikinger som skulle
have lyst til at melde sig ind i
klubben kan undertegnet
kontaktes på www.vangede.dk.
Nicolaj Saxild

MEMO'S
PIZZA-PASTA & GRILL HOUSE

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

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

Tlf. 39657076
Vangede Bygade 77
2820 Gentofte

K ONT AK T E N
aut. E L -ins tallatør

Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte
Tlf.: 39 65 47 60
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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
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, Vangede kirke . . . . . . . . Tlf. 39 76 12 92
F reilev F arve Tapet Is enkram . . 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
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, B rich & W ørmer 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
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, E ka dans . . . . . . . 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
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
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Jelp søes!
Æfterlønsmodtaer eller?
Vi har brug får frilans jelp til
koregturlæsnign samt
inskrivning af tegst (primært
tel Vanged Avis) du bestemer
sæl vor du vel arbajde fra
Ring skriv eller send email tel
au@vangede.dk

Vangede S t.
L

Munketorvet

Vindere
Der er trukket lod mellem
de rigtige besvarelser på
sidste nummers “Gæt hvor
du køber......”
Claus Pichard
Helle Jørgensen
Morten Rasmussen
O. Kjeldsen
Charlotte Lufberg
Vinder hver et gavekort
på 150,Vangede Avis ønsker tillykke. Gavekortene vil
blive tilsendt.

Familie-idræt
mor/far m. børn 1-6 år ·
bevægelse/motorik · idrætslege m.v.
Alsidig Ungdomsidræt
M/K Motion
evt. med idrætsmærke som mål

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

Kontakt: Leif Helsted,
Tlf. 39 65 46 70

VI E R ME DL E M AF

VANGE DE B Y CE NT R U M

Det lokale indkøbscenter

Tilbud for et sundt og godt liv
GENTOFTE IDRÆTS KLUB (GIK)
Gentofte Stadion/Nymosehave
Tilbyder følgende:

Kom og bevis for dig selv, at dine
egne resultater forbedres ved
konstant træning.
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Medlems butikker ne
kan du kende
på dette mærke

mærket s idder i alle
medlemmer nes ruder

Mød os også på internettet www.vangede.dk
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Fortæl annoncørerne når du har set Deres annonce i Vangede Avis

12

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

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

