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Livets fester
Mange fester “kommer af sig
selv” – nytåret, fastelavn,
Sankt Hans, julen og Mortens
aften er nogle af de dage som
giver anledning til fest og af
mere personlig karakter er
runde fødselsdage og jubilæer
– Vangede Avis er fyldt med
dem denne gang og det glæder
os at kunne ønske tillykke her
i avisen.
Der er også de fester, som andre arrangerer, som ViseVers i
Vangede, de kommer også af
sig selv, men her kan du selv
vælge om du vil deltage.
Så er der de fester, som man
selv kan sætte i værk uden anden grund end, at vi har lyst til
at være sammen med vennerne. Lad os få slukket for fjernsynet og mødes i hyggelig
snak og give børnene plads og
mulighed for at mødes i leg.
Her er der mulighed for at gøre livet lidt mere festligt, så
hvad med at invitere nogle
venner eller familie til en festlig lørdag.
Vi gør livet mere festligt og
lader glæden komme ind i
hverdagen. Ja, lad os holde af
hverdagen – der er jo så dejligt
mange af dem og dermed rigtig god mulighed for at bringe
glæden videre til de mennesker vi møder – også i hverdagen.
Så nu glæder jeg mig til at
møde rigtig mange glade mennesker i Vangede også i hverdagen. Glæden vil smitte, men
vi vil stadig kunne være kritiske, bare på en venlig måde, så
vi får bedre mulighed for at
forstå hinanden.

Vi der valgte Vangede

Jelp
Vi søgte i sidste nr. af avisen
om hjælp til korrekturlæsning
samt indskrivning, men har
haft så meget brug for hjælp,
at vi ikke har haft tid til at læse
alle ansøgninger igennem.
Det var også helt utroligt så
mange, der var interesseret i at
hjælpe med vores lokale gadekær, vi vender snarest tilbage
med besked til alle ansøgerne.
Her slutter festen
Allan Andersen
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Hennings tur gennem Vangede

Nu er den endelig åbnet
– Vangedes nye café – og den
pynter godt i gaden. Jeg har igen
talt med de ny indehavere Louisa og Benjamin Ait, de er godt
tilfredse med besøget og starten.
De håber succesen vil fortsætte.
Det samme gør Vangede Avis,
der glæder sig over, at der kan
skabes mere social samvær i bygaden. Kik ind og mød venner
og bekendte. Få en kop kaffe på
kolde dage, og en kold øl på varme dage, eller spis et af tilbudene på det ret omfattende menukort.
Kirsten Nyborg fra Værløse
udstiller på den nye café i Vangede. Udstillingen startede først
i august med enkelte udvalgte
billeder.

Byggeriet på Nybrovej
På Nybrovej er der i øjeblikket
gang i byggeriet. Det er firmaet
RK Entreprise, der bygger for
Akticon. Der efterfølgende lejer
lokalerne ud fra 1. december til
Global Crossing, der laver
motorveje inden for bredbåndsnettet. Desuden er der også lokaler som lejes ud til TeleNord.
Den 21. august var der rejsegilde – og alt ventes færdig omkring den 1. december 2001.

GVI fyldte 80 år
25. august fejrede vores lokale
boldklub 80 års jubilæum, den
festlige dag startede kl. 11 og
sluttede sent på natten. I dagens
anledning havde man opsat en
minigolf-bane, der var meget
populær hos både børn og voksne. Dagens fodboldkamp gik
desværre ikke efter planen, idet
man tabte til Østerbro Boldklub

med 1-4. Men GVI kommer altid igen!
Om aften var der arrangeret
fælles spisning – mange GVI’ere og venner af klubben benyttede tilbudddet til at spise Leif
Ravns dejlige mad i de hyggelige omgivelser, der kendetegner
GVI’s klublokaliteter. Herfra
skal lyde et stort tillykke til GVI
med de 80 år.

Søren Torp har fejret 25
års jubilæum

af jubilæet fredag den 28. september fra kl. 14 til 18. Kunder
og venner er velkommen og det
vil glæde Margit Windslow hvis
du vil være med til at gøre denne dag festlig. Vangede Avis ønsker hermed tillykke med dagen
og fremtiden.

Børnehaven Regnbuen

Kan man være født ind i et fag?
Glarmester Søren Torp, Vangede Bygade 39, er det. Som søn af
glarmester Kaj V. Torp, der trods
sine 80 år, stadig er aktiv glarmester i Gentofte og tidligere
formand for Håndværkerforeningen i Gentofte, var det en
selvfølge, at han skulle være
glarmester. Den 1. juli fejrede
han 25 års jubilæum i faget.
Sammen med broderen Karsten,
har de to forretninger i henholdsvis Vangede og Holte. Søren er 8. generation af glarmestre i sin familie. Han siger selv,
at de har forrygende travlt og
har mange faste kunder. Vangede Avis ønsker en lidt forsinket
tillykke med jubilæet og håber
travlheden må fortsætte mange
år endnu!

Wiener salonen
Selv om der er mange næringsdrivende i Vangede, der lukker i
disse år, er der også nogle der
trofast fortsætter forretningen i
Bygaden. En af dem er Wiener
salonen, hvis indehaver Margit
Windslow, kan fejre 25 års jubilæum som frisør i samme forretning, Vangede Bygade 92.

Foredrag af

Hanne Reintoft

havde onsdag den 21. juni besøg
af Matas i Vangede, der delte blå
balloner ud til børnene. Desuden
var der malebøger og flag i
massevis, så det så rigtig festlig
ud. Der var selvfølgelig en
særlig grund til festivitasen.
På et stykke nykultiveret jord
ved børnehaven, skulle der
plantes frugtbuske, ribs, solbær
og hindbær. Sponsor for projektet: Matas Vangede. Jeg fik lov
at komme tilbage og smage
med!

Indbydelse
Jeg bliver 70 og fejrer det
med en reception i GVI’s
lokaler i Nymosen

som vil fortælle om de
ældres vilkår i det
moderne samfund.

Tirsdag den
9. oktober kl. 8-12

Tirsdag 9. oktober
kl. 1330

Det vil glæde mig at hilse
på venner og bekendte, der
kunne tænke sig at lykønske en ægte vangedebo på
hans 70 års fødselsdag.
Der lægges ud med morgenbord med gammel
dansk m.m. Senere brunch
og dejlig kold fadøl.

i Vangede Sognegård.
Entre 30 kr.
Billetter købes i
Charlotteklubben
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Meget gerne pr. email; avisen@vangede.dk Optagne artikler og indlæg dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.

Senere købte Birthe Kristensen
Wiener Salonen.
Kom i lære på Rebekkavej (La
Dosin) i 1963. I 1976 købte jeg
Wiener Salonen. Har gennem
25 år mødt en masse søde, dejlige og spændende mennesker.
Jeg holder utroligt meget af mit
arbejde.”
Margit Windslow har udlært
tre elever og haft flere assistenter ansat, men i øjeblikket driver
hun forretningen alene, selv om
der er travlt i salonen.
Da jubilæumsdagen falder på
en mandag, hvor salonen traditionelt har lukket, holder Margit
Windslow reception i anledning
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Margit Windslow kom til Vangede (Nymose Huse) i 1954
som syvårig og Margit fortæller
at på det tidspunkt var det en
Bamba forretning der lå på dette hjørne. “Jeg husker tydeligt
når jeg handlede her med min
mor var jeg meget imponeret
over kaffemaskinerne og smørdritlerne. Det var flot at se,
hvordan damerne kunne klaske
smøret på pergamentpapir, forme det til en firkant og pakke
det ind. Senere kom her frisørsalon. Pariser Salonen og Wiener Salonen havde samme ejer.

Ældre hjælper ældre

Cafe Rif

Mobiliseringen

9.00
9.25
10.15
10.45
11.05

Regentparret ankommer i motorbåd til Skovshoved Havn
Ankomst til Gentofte Rådhus
Ankomst til Tranehaven
Dronningen ankommer til Øregaard Museum
Afgang fra Øregaard
Ruten: Ørehøj Allé, Øregårdsvænget, Øregårds Allé,
Gruts Allé, Tranegårdsvej, Høeghsmindevej
Gentoftegade, Brogårdsvej, Vangedevej, hvor der
stoppes ved hjørnet af Vangedevej og Vangede Bygade,
gåtur frem til Vangede Kirke
11.15 Ankomst til Vangede Kirke
På orgel spilles: “Carl Nielsen’s festpræludium”
Dronningen modtages af formanden for menighedsrådet Ove
Herman Krebs, provst Peter Balslev-Clausen, præsterne Niels
Tjalve og Jakob Rønnow, næstformand for menighedsrådet
Flemming Brüggemann og formand for styrelsen af det frivillige
arbejde Freddy Svitring.
Desuden er biskop Lise-Lotte Rebel til stede i kirken.
Ved fremvisningen lægges der vægt på den arkitektoniske
præsentation af kirken.
Når Dronningen forlader kirken spilles: Charles Marie Widor:
Toccata (fra 5. orgelsymfoni).
11.30 Afgang fra Vangede til Charlottenlund Slot
Ruten er: Vangede Kirke, Vangedevej, Fuglegårdsvej,
Søgårdsvej, Gentoftegade, Høeghsmindevej, Adolphsvej,
Bernstorffsvej, Femvejen, Jægersborg Allé, hvor der
stoppes ved hjørnet af Lindegårdsvej/Jægersborg Allé,
hvorefter Dronningen spadserer sammen med Prinsen
frem til ISO. Herfra går turen til Charlottenlund Slot.

Hendes Majestæt

Dronningen
’s
besøg i Vangede

Læs et mere detaljeret program for Regentparrets besøg i hele
Gentofte på vores hjemmeside: www.vangede.dk

Hele Vangedes
Henning bliver 70

Vær med til at vælge

Årets ekspedient

i Vangede

UM

Christian Holme hos Matas blev
sidste år kåret til årets-ekspedient.
Christians altid smilende og gode
råd gjorde den forskel, der skulle
til for at blive årets-ekspedient.
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Henning er en aktiv mand med interesse i Vangedes velbefindende.
Han har arbejdet næsten 40 år på
Berlingske Tidende, heraf nogle år
som tillidsmand samt andre tillidsposter. Henning har været formand
for socialdemokratiet i Vangede. I
dag er Henning ikke medlem af noget politisk parti, men han har jævnlig sine snakke med borgmesteren,
hvor han fremføre Vangedes ønsker
for fremtiden. Han var i sin tid et
meget aktivt medlem af medborgergruppen, der kæmpede for et medborgerhus i den nedlagte Villabyernes Bio. Har været formand for beboerforeningen på Stolpehøj, hvor
Henning bor med sin hustru Lilian,
desuden bestyrelsesmedlem i en del
hobbyklubber samme sted.
Henning har arbejdet som annoncesælger for Vangede Avis og har nu
sin egen side med Hennings tur gennem Vangede. Der er også blevet tid
til en del fritidsinteresser nemlig;
lystfiskeri både i udlandet og på
Øresund. Bridge de sidste 20 år, nu
mest i Ældre Sagen. Desuden spiller
Henning petanque både i bebyggelsen og i Gentofte Petanque Klub, og
dagene krydres med Hennings store
interesse for vin, der har betydet deltagelse på flere vinrejser og gode
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Blandt de afleverede forslag
trækker vi lod om 5 gavekort til
køb for 300 kr. i en af de
butikker der er medlem af
Vangede Bycentrum.

Du skal være med til at finde
årets-ekspedient. Udfyld kuponen
på bagsiden af avisen og aflevér
den i kontaktkassen hos Café Rif
eller Munke-kiosken.
VI E R ME DL E M AF

Medlems butikker ne
kan du kende på at
de har dette mærke
s iddende i deres ruder

VANGE DE B Y CE NT R U M

Det lokale indkøbscenter
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RUBRI K
SØJLEN

Nu skal der danses!

Snedkermester

Tom Chris tians en
Mes terlodden 30
2820 Gentofte

Tlf. 39 68 05 56
Bil 40 34 85 56

Kan du danse?

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
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

E llers kom på et
af vore mange hold

B ØR NE DANS -fra 3 år
Dans for ungdom/voks ne
H IP H OP
DANCE 4 FANS
DIS CO - J AZ Z
AE R OB IC
J IT T E R B U G
F orlang program

Jette og Torben Wieth
Vangede Bygade 136
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 31 07

Din lokale
Tømmerhandel

Buddingevej 272-278
2860 Søborg
v/ Buddinge Hovedbanegård

39 56 04 11

V
Navn

Adresse
Postnr. & By

BH

ne, og der bliver virkelig gået til
den, til tidens hotteste melodier.
For de helt små børn fra 3 år og
opefter er det også mange af de
moderne børnemelodier, der
bliver danset til, men de traditionelle børnedanse og melodier
er dog ikke helt lagt på hylden.
Det er altid rart når forældrene
og evt., bedsteforældrene kan
nikke genkendende til det børnene danser og måske selv tage
en lille svingom med barnet
derhjemme.
For de større børn og juniorer,
der interesserer sig for turneringsdans, er der specialhold,
hvor der undervises i både standarddanse og de latinamerikanske danse, og danseskolens elever har i den forløbne sæson både vundet individuelt Danmarksmesterskab og juniorerne
Sjællandsmesterskabet for hold
samt mange andre flotte resultater.
Interesserede er meget velkomne til at ringe på 39 65 31
07 og bestille et program eller
høre nærmere om hvilke muligheder der er. Man kan også finde yderligere oplysninger på
danseskolens hjemmeside:
www.wiethdans.dk

Buddinge
Trælasthandel A/ S

Vi trækker lod om 2 gavekort á kr. 250,d
n
i aflever kuponen i cykelbutikken senest 1. oktober

K

Oven på sommerpausen er
EKA-DANS v/Jette & Torben
Wieth nu klar til den nye sæson,
der starter mandag 3. september.
Kom og oplev glæden ved at
bevæge sig til dejlig musik på
det bonede gulv. Nogle kan næsten svæve hen over gulvet til en
dejlig vals, medens andre bliver
grebet af de inciterende rytmer i
de latinamerikanske danse og
fører damen elegant rundt på
gulvet.
Der er undervisning for voksne på alle niveauer fra begyndere til rutine og elite og decideret
sportsdans.
De mere disco prægede melodier er selvfølgelig også på programmet, især for de unge, der
her har mulighed for at udfolde
sig som deres idoler gør på bl.a.
musikvideoerne, idet danseskolen gennem et koncept, der hedder “Dance 4 fans-Club” får de
forskellige kendte kunstneres
koreografi til deres musikvídeoer. Disse danse, der har mange
forskellige elementer som hip
hop, street-dance, disco-freestyle mv., undervises der i på
“Show-dance”/Disco-Jazz- holdene. På disse hold, er eleverne
ca 5 år og op til ungdom, voks-
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--- --- Vinderne
----------få direkte besked
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Det er lykkedes os at få
et mindre parti kvalitetscykler som vi sælger for
kr. 3.495,Kom ned og prøv cyklen,
men pas på! ... du vil
opleve en så stor køreglæde at du ikke vil cykle
på andre cykler igen.
Se ned til Finn

A.A.-C.N.S. Service
Vangede Bygade 80
39 65 34 34

B es øg...

P øls evognen
i
Vangede City

Åben:

Mandag - Fr edag
K l. 11.30 - 19.00
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Vangede
apoteks uds alg

Nymosen

Vangede B ygade 77 · tlf. 39 65 46 00

· Genvejen til et godt liv ·

R ecept hentetider
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

havde opdaget det overdådige
spisekammer.
Her på det sidste har vi endog
haft besøg af et par skarver.
Spørgsmålet er, om vi skal begejstres over det. Fuglekendere
siger, de er fænomenale fiskere
og kan udrydde en fiskebestand
i løbet af meget kort tid. Det bliver spændende at følge det videre forløb.
Foreløbig arbejder vi hårdt på
at holde svaneungerne i live.
Det kunne være morsomt, hvis
de kom på vingerne i år!
Venlig hilsen
Jeppe = hund
(HAR lært at holde sig
fra fuglejagt) og Ejde

Følg med i dyrelivet i Nymosen
På Vangedes hjemmeside www.vangede.dk
under “Kontakten” kan man følge med i
bl.a. Ejlers dagbogsnotater.

Nyt fra Ejler
10. august
skarv: der ses regelmæssigt 1-2
skarver i den store sø. Er der store fisk nok? Jeg tvivler. Antallet
af fiskehejrer er også dalet her
på det sidste – kun 1-2 stykker
ses ved sivkanten eller ved det
knækkede piletræ (så dejligt
vildt ud!)
troldand: der er stadig 9
livlige unger på fødejagt.
gråkrager og alliker: stilheden har sænket sig, hvor er de
fløjet hen i øjeblikket? Det var
tydeligt, at Nymosen blev brugt
som øvested for alle ungfuglene
– flyvetræning i fællesskab.
fisk: man er ved at undersøge
årsagen til den pludselige
mængde af døde fisk for et
måneds tid siden.

Gift? iltmangel? sygdom?
Har mosen brug for mere
vandcirkulation?
Hvad med nogle hårdføre
bundplanter? nu kommer der
snart fugle på træk.

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

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

Tilbud
på vores bedste interiørmaling
SPAR 120,Lady Vegg 10
Vejl. pris
4,5 liter kr. 569,-

NU

449,vejl. kampagnepris

22. august
Ganske kort:
spurvehøg: det ser ud til at et
par har haft held til at få en unge
på vingerne. Jeg har ikke selv
set ungen, men der er flere observationer/“rovfuglestemmen”
oppe fra træ-toppene ude i den
største sø.
Der ses ofte en elegant
flyvende spurvehøg på jagt i
villahaverne. Eller langtsomt
glidende gennem luften hen
over moseområdet.
Bliver dog ofte “forstyrret” af
mobbe-krager.
God fornøjelse!
hej Iben og Ejler

ADtention

På vedlagte billeder kan man
rigtig se, hvor der er gang i fuglelivet ved Nymosen.
I skrivende stund er alle årets
svaneunger i live. Hver morgen
får de en ordentlig skudefuld
valsetbyg samt “brun hane”, et
supplement, der til dels kan erstatte mosens manglende vandplanter. Alt indkøbt på Brogårdens fouragehandel.
Gæslingerne spiser af hånden!
og tyve gæslinger kom på vingerne og har forladt Nymosen
til fordel for bedre græsgange.
Svaneungerne er nu næsten på
størrelse med forældrefuglene og
har for længst lært at komme, når
de hører “krigsråbet” (uh - uhh!).
Foderet må nødvendigvis serveres i hjørnet ved Mosegårdsvej,
idet svanerne ikke kan nå op over
det smukke nye pileflet. For tiden
bruger vi den interimistiske
gangbro som serveringsbakke.
Der kan alle nemlig nå!
Denne sommer har Nymosen
været ganske overbefolket af
fugle. Da fiskene under hedebølgen lå gispende af iltmangel,
kunne man tælle intet mindre
end syv hejrer, der lynhurtigt

Tilbudet gælder fra torsdag den 30. august
til og med lørdag den 22. september 2001

FARVE

TAPET

ISENKRAM

SNOGEGÅRDSVEJ 3 - 2820 GENTOFTE
Tlf.: & Fax. 39 65 10 26
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Spejderne bliver tydelige i Vangede
Som nogen måske har bemærket
har spejderhytterne ved Vangede Station fået opstillet en 9 meter høj flagstang fra hvis top Det
Danske Spejderkorps flag vejrer
sammen med flaget for 1. Vangede, der er den gruppe der har
det daglige virke i hytterne.
Flagstangen med et tilhørende
Dannebrog er doneret af
Tuborgfondet og DDS. Flaget
har gruppen fået af et Les Lanciers dansehold.

R

Café Rif
g
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Ter ning Af t en
Slå en 6’er
F å alt f or 1 k r .

g
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F r edags F ad
25 cl. 21 k r .
50 cl. 28 k r .
75 cl. 45 k r .

g
da
Lør
Dr ink s Af t en
Alle Dr in k s 34 k r .

En flagstang har stået højt på
spejdernes ønskeliste i mange
år, for at de kunne blive mere
synlige for omverdenen. Der er
ikke mange udenforstående der
ved, at der ligger et par velfungerende spejderhytter og gemmer sig lige ved Vangede Station. Det ved man nu, og der er allerede vist sig en øget interesse
for spejderarbejdet både i miniog juniorgrenen, endda i en sådan grad at man har været nødt

til at sige stop for tilgangen af
minispejdere, på grund af
pladsmangel.
Som mange andre spejdergrupper mangler også 1. Vangede frivillige ledere, men hvem
ved? Måske vil det nye lille vartegn påkalde sig en ny leders
opmærksomhed. I så fald kan
man henvende sig til gruppeleder Keego tlf. 39 69 71 83.
Flemming Mundt

Efterår
er kommet til Vangede

Kom ind hos

Sweetie
og se de nye
efterårsvarer i
smukke brune og
gyldne nuancer,
aubergine,
rosa,
pink
m.m.
Jakkesæt,
vælg nederdel
eller buks
Mønstret striksæt
i smukke
farvesammensætninger med
dertil matchende
tørklæder og sjaler.
Nyt både til
hverdag og fest.

Åbningst ider
Man -t or s
F r e-lør

11.00 - 23.00
11.00 - 01.00

Café Rif
Van gede B ygade 45
2820 Gen t of t e
T lf . 39 65 35 85
w w w .caf er if .dk
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Lagersalg -50% -60%
Kom og gør et kup

På gensyn hos
Bente og Bente i

mode
Vangede Bygade 79
Tlf. 39 65 31 38

Nu finder du hele Elizabeth Ardens sortiment hos Matas i
Vangede bl.a. Green Tea serien der med sine mange
produkter er forfriskende energi for krop & sanser

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

7
Øko-karavanen i SuperBrugsen
SuperBrugsen har samlet Danmarks førende økologiske producenter til en landsdækkende
turné. Vi vil give kunderne i SuperBrugsen mulighed for at
smage på de økologiske varer og
ikke mindst høre nærmere om
de økologiske varers særlige
kvaliteter.
Der vil være en lang række
særtilbud.
Vi er blandt de 71 butikker i
SuperBrugsen, som er udnævnt
som “Din Økobutik”. Det betyder, at vi har et ekstra stort sortiment af økologiske varer.
“De økologiske varer har nogle kvaliteter ud over de miljømæssige fordele. Økologisk
Landscenter har uddannet et
korps af økologiske specialister,
der kan fortælle historierne bag
varerne. Vi tror, at jo mere kun-

derne smager og hører om varerne, jo større vil interessen
blive,” siger Jens Vestergaard,
der har ansvaret for de økologiske varer i SuperBrugsen.
Øko-karavanen vil være i Super Brugsen Vangede i hele
ugen.

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

Smagsprøver og demonstrationer vil finde sted torsdag 6. sept.
klokken 15 til 18.

v/Leif og Martin Raun
Mosebuen 28 · 2820 Gentofte
Leif: 40 58 16 93 · Martin: 40 36 90 03
www.gvi-fodbold.dk

Mandag den

OBS!

17. sept. 2001

Søndag den 30. september
holder SuperBrugsen i
Vangede åbent

Fejrer jeg 10 års
jubilæum i Vangede.

10 - 16

jeg byder på en lille en
til mine kunder.

Nyt fra Biblioteket

Se mine 10 års jubilæus
tilbud i annoncen
Floristen Vangede Bygade 39

Forældrearrangement i Vangede
Torsdag d. 1. november
2001, kl. 19.00
“Farlige film, frække former
og forundrede forældre”
En debataften om børn og medier
Film – Video – Computerspil –
Internet

Oplæg ved tidl. formand for
Medierådet for Børn og Unge,
Inger Høedt-Rasmussen. Det
bliver med garanti ikke
kedeligt, så kom og bliv
morsomt
klogere.
Inger
Høedt-Rasmussen er en sjov og
skarp debattør.

Hilsen
Vibeke

Børneteater på Vangede Filialbibliotek
Lørdag d. 17. november
2001, kl. 15.00
Teater Blå Fugl spiller forestillingen “En hjertesag”
En klovn udklækkes sammen
med en ravn – hvordan skal de
finde ud af at leve sammen? En
historie om følelser, men også

Nymose
Dyreklinik

om at stjæle, være indespærret
og kæmpe.
Aldersgruppe: 3 år og opefter
Varighed ca. 45 min.
Afhentning og bestilling af
billetter:
fra
lørdag
d.
10.11.2001, kl. 10.00. Bestilte
billetter skal afhentes senest
torsdag d.15.11. kl. 18.00

Dyrlæge
Fawzy Morcous

Fodersalg.

Døgn og w eekend vagt tlf. 39 76 00 77

10 års jubilæum tilbud
F lotte begonia

kr. 15,00

1 bdt. r oser som
for 10 å r siden kr.

19,50

v/Vibeke B er tr a nd
Va ngede B yga de 39
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 57 41

DERES
LOKALE
RENSERI
Alt i fineste
rens & pres

Skind & pelsrens
samt opbevaring
Gardin – Dynevask
Møbelbetræk &
tæpper

Kvantumrabat
20%

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

Tlf.: 39 68 01 78

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
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Med Damp-, Diesel- og S-tog til Vangede station
Af Niels Urik Kampmann Hansen, formand for Gentofte lokalhistoriske forening.
Mens grundejerne omkring
Vangede station er et holdested vis) ikke meget ud af anstrengelpå Slangerupbanen, den nuvæ- serne. Først i 1902 lykkedes det Søborg Hovedgade ikke var særrende S-bane Hareskovbanen, overretssagfører Amdrup at få ligt ivrige efter disse deklaratioder har en lang og broget fortid samlet trådene og få baneanlæg- ner, så var de fremsynede gårdfør den forkortedes til Farum, get financieret. Privatbaner blev og teglværksejere i Gentofte meomlagdes fra København Lygten der bygget mange af i disse år, re interesserede, og dette gjorde,
til Svanemøllen og blev elektrifi- men Slangerupbanen var spe- at banens linjeføring blev presceret. I starten var det Danmarks ciel, fordi den 100% financiere- set mere østover, end det oprinmest private privatbane, senere des privat. Her introduceredes deligt var påtænkt, således at baomdannedes den til et aktiesel- for første gang i Danmark en nen endte med at få den linjeføskab, der for over 50 år siden speciel grundskyld til financie- ring, vi kender i dag. Landovertoges af Staten.
ring. Man havde ved tidligere mandsbanken og Privatbanken
Allerede i 1864 kom de første baneanlæg set, at disse havde indskød 900.000 kr med sikkerplaner om baneanlæg syd for medført store prisstigninger på hed i deklarationerne, mens priNordbanen til Hillerød, og da ejendomme nær stationer og vate investorer bidrog med de reFrederikssundsbanen blev an- holdesteder, og disse værdifor- sterende 600.000 kr. For de 1,5
lagt med en sydlig linjeføring i øgelser blev ved deklarationer mill fik man noget for pengene.
1879, forsøgte man i det bane- vigtige for financieringen, idet Udover 34 km spor købte man
tomme rum at få transportfor- 30% af værdistigningen skulle lokomotiver, person- og godsholdene forbedret. Et af de mere tilfalde banen ved salg indenfor vogne samt byggede stationer
vidtløftige forslag kom fra J. de første 30 år. Denne “Jerbane- ved de vigtigste bysamfund unSteenberg, der i starten af 1890- skyld” efter Geogistisk mønster dervejs. Slangerupbanen udgik
erne ansøgte om tilladelse til at var nødvendig for at skaffe den fra det yderste Nørrebro og havanlægge en (smalsporet) lokal- fornødne kapital, og ses ikke an- de sin egen lokalstation: Købenbane til dag- og især natrenovati- vendt ved andre baneanlæg i havn Lygten, der er opkaldt efter
lygteåen, hvor gadebelysningen
on (latrin), men der kom (heldig- Danmark.
i en periode sluttede.

Vangede Station opført 1908 og nedrevet i 1968 var tegnet af H. Wenck.
Billedet er taget i september 1966, hvor ombygningen til dobbeltspor er
gået i gang. Lokalhistorisk arkiv, Gentofte.

Gentofte
Kaffe & The
Tag annoncen med og
F å 20% rabat

Hvor banen krydsede Vangedevej, anlagde man i 1906 blot et
beskedent billetsalgssted i ledvogterhuset. Et ledvogterhus er
bolig for den person, der passer
bommene. En rigtig station kunne ikke komme på tale på dette
tidspunkt, idet her næsten ingen
bebyggelse fandtes, men der var
begrænset publikumsekspedition, ligesom de fleste tog standsede her. Den eneste bebyggelse
var nogle få udflyttergårde (Fugle-, Munke- og Ellegårdene),
men disse var i færd med at at
omlægge deres produktion til
mere gartneripræget produktion,
der krævede mere arbejdskraft
og gav flere transporter især til
København. Fra landsbyen Van-

Gentofte
Café & Galleri

udfyld venligst

vejnavn __________________

B aunegårds vej 5
2820 Gentofte
T lf. 39 65 65 53
F ax 39 65 68 53
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gede var afstanden omtrent den
samme til Gentofte station som
til Vangede trinbræt, men på
Nordbanen var der en langt hyppigere toggang, på Slangerupbanen var der blot 6 tog dagligt i
hver retning, og så endte man
ovenikøbet på det ydre Nørrebro, så noget egentligt behov for
en station var der ikke i 1906.
Allerede i 1908 byggede man
dog en rigtig station umiddelbart nordvest for skæringen med
Vangedevej. Erfaringerne med
de oprindelige stationer i Emdrup, Buddinge og Bagsværd tilsagde, at man byggede den nye
station lidt større og finere end
de gamle. Den blev placeret for
enden af en kort stikvej fra den
vej, der senere kom til at hedde
Ericavej. Stationen blev tegnet
af arkitekturprofessor Heinrich
Wenck, der bl.a. også har været
mester for Hovedbanegården og
København L (der stadig kan ses
ved Nørrebrocentret) samt for
de fleste af Kystbanens stationer.
Der udviklede sig nu gradvist en
bebyggelse omkring Vangede
station i takt med trafikstigningen. Der opstod næsten en lille
stationsby med butikker og andre serviceerhverv.
I perioden frem til 1914 udviklede trafikken sig for såvel person- som godstrafik godt og banen forrentede den investerede
kapital, således at de private investorer fik 2½-5% i udbytte
hvert år samtidig med at deklarationsfonden, dvs. jernbaneskylden, gav over 525.000 kr ved
ejendomssalg. Under første Verdenskrig steg prisen på kul til
skyhøje priser, og de forbedrede
forbrændingsmotorer blev ind-

Gentoftegade 39
Telefon 39 65 33 50

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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ført til mindre tog. Økonomien
kunne nu ikke længere hænge
sammen, så bankerne og de private aktionærer solgte deres aktier (helt ned til kurs 40) til de lokale sogneråd, hvor især Gladsaxe blev dominerende. Der oprettedes nye holdesteder bl. a. Dyssegård og Kildebakke på hver side af Vangede station. Banens
utilfredsstillende indføring til
København (over Nørrebro)
trængte til bedre løsninger, og
mange forslag f.eks. elektrificering og indføring via sporvejsnettet til City så dagens lys, men
alt blev ved planerne.
Selvom sporvognslinje 16 i
1924 forlængedes helt til Søborg
fortsatte trafikstigningen og i
1938 fik man tværlinjen med
trolleybus (en elektrisk bus) fra
Hellerup via Amtssygehuset til
Søborg over Kildegårds Plads.
Vangede station udviklede sig til
et helt trafikknudepunkt i disse
år. Selve stationsområdet blev
udvidet med krydsningsspor og
henstillingsspor til godsvogne,
ligesom der byggedes et varehus
til godstrafikken.
Trafikken på Vangedevej steg
op gennem 1930-erne i takt med
den stigende villabebyggelse, og
skæringen med Vangedevej gav
anledning til ulykker især efter
at vejtrafikken suppleredes med
biler og motorcykler. Fra 1933
etableredes automatisk varslingssystem udover bommene,
men i god tid forinden havde banen opkøbt grunde og påbegyndt
nedrivning af huse tæt ved baneoverskæringen, således at viaduktanlægget, som vi kender det
i dag, stod færdigbygget i 1935.
Den gamle privatbane, der var
blevet financieret med fortjeneste for øje ved især godstrafik
om hverdagen og turisttrafik om
søndagen, havde overlevet sig

Luftfoto fra syd af viadukten over
jernbanen med den gamle Vangede
Station. Optaget 1959. Lokalhistorisk arkiv, Gentofte.

selv og havde store økonomiske
problemer. Fra 1929 omdannedes banen til et A/S. Det oprindelige materiel var ved at være
nedslidt og og fra 1930 indførtes
succesivt moderne diesellokomotiver med styrevogne, der
byggedes af B&W.
Under krigen havde Slangerupbanen masser af trafik, og i
1948 overtog DSB den nedslidte
bane og påbegyndte langsomt en
renovering af spor, stationer og
materiel. I 1954 nedlagde Statsbanerne den yderste del af banen
og lod den skifte navn til Farumbanen eller Hareskovbanen, men
helt frem til omkring 1960 var
Vangede station en landlig idyl,
hvor tiden næsten havde stået
stille. Her var offentlig trafik til
alle sider med dieseltog, trolleybusser og alm. busser.
I 1962 vedtog Folketinget at
bygge 3 nye S-baner herunder en

Hylder og knægte efter mål

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

elektrificering af Hareskovbanen, og i årene frem til indvielsen i 1977 gik arbejdet gradvist i
gang. Det startede med, at man i
Vangede nedrev læssesporet og
varehuset i 1964-65, således at
godstrafik og banepakker ikke
længere kunne ekspederes. Anlægget af den nye Vangede station på østsiden af viadukten startede gradvist i 1966 med anlæg
af en Ø-perron, hvor kun det
sydlige spor var i brug i de første
år, idet banen stadig var enkeltsporet. Stationen blev indviet i
1968, men var fremsynet dimensioneret og forberedt til S-bane.
Den nye station fik elevator, noget som de gamle S-stationer på
Nordbanen først har fået i slutningen af 1990-erne. Under den
stærkt trafikerede Vangedevej
anlagdes en fodgængertunnel,
idet man brugte viaduktens høje
bue til at indlægge en lavloftet
gangbro. Den gamle smukke station fra 1908 havde gjort sin
pligt gennem 60 år blev nedrevet. I dag ligger der på stedet,
hvor den lå, en spejderhytte for
DDS 1. Vangede Gruppe.
I 1976 ændredes indføringen til
København, idet togene nu kørte
til Svanemøllen station på en nybygget strækning fra Bispebjerg,
men de dieseldrevne MO-vogne
med styrevogne og evt. mellemvogne fortsatte med at bestride trafikken. Ved en højtidelighed i september 1977 blev S-banen endeligt indviet, efter at man
i over 50 år havde talt og skrevet
om dette. Af den gamle Slangerupbane er der i dag kun få spor
udover selve linjeføringen, men
det tydeligste er nok Mølleåbroen ved Fiskebæk, hvorfra banen
det sidste stykke til Farum er enkeltsporet. Anlægsloven var på
dette tidspunkt 16 år gammel, og
årsagen til den lange byggeperi-

Håndlavet
Håndlavet
Håndlavet
Håndlavet
Håndlavet
Håndlavet
Håndlavet
Håndlavet
Håndlavet
Håndlavet
Håndlavet
Håndlavet

ode var, at man havde opprioriteret Køge Bugt-strækningen og i
en periode også Lundtoftebanen,
som endte med slet ikke at blive
til noget!
Efter tilkomsten af S-toget,
hvor der fra starten var 20 minutters driftsintervaller, har Vangedes stationsomgivelser fungeret
som et moderne trafikcenter
med mulighed for omstigning til
bus. Der er butikstorve såvel
nord som syd for stationen, og
trafikken på Vangedevej afvikles fint på den gamle viadukt fra
1935, der meget fremsynet blev
bygget til dobbeltspor og til at
klare en forventet trafikstigning
på vejene. I 1996 ophørte billetsalget på Vangede station efter,
at der i 90 år havde været en
form for betjening af de rejsende, således at stationsområdet på
det nærmeste er dødt om aftenen.
I dag kan det være svært at
forestille sig de ændringer, der
er sket fra en landbrugsegn med
gårde via en stationsby til vore
dages planetby omkring kommunikationscentret
Vangede
station.

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

forlovelses-ringe
på eget værksted

Maibom

Baunegårdsvej 3 · 2820 Gentofte · 39 76 16 70

Gentoftegade 33 · Tlf. 39 65 02 01
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A poteket informerer om naturlægemidler Ældre hjælper ældre
Lægemidler, som er fremstillet
af naturens råvarer, er ikke et nyt
fænomen. Gennem århundreder
er der fremstillet lægemidler på
apoteket ved at indsamle planter
(også kaldet droger) og bearbejde dem.
Naturlægemidler indeholder
forskellige droger og evt. fyldstoffer, som er nødvendige for
at kunne fremstille en tablet,
kapsel eller andre former for lægemidler. Der stilles ikke krav
til, at disse fyldstoffer skal være
fremstillet af naturligt forekommende stoffer. De kan derfor
være syntetisk fremstillet. Drogerne stammer ikke kun fra
planteriget, men kan også tilhøre dyre- eller mineralriget.
Ligesom andre lægemidler
skal naturlægemidler vurderes
og godkendes af Lægemiddelstyrelsen, før de må forhandles.
Lægemiddelstyrelsens godkendelse giver vished for, at naturlægemidlet opfylder en række kvalitetskrav.

Der skal stå ordet “Naturlægemidler” på pakningen, på den
måde kan du skelne naturlægemidler fra andre produkter, der
indeholder droger.
Hvis du tager et naturlægemiddel og samtidig anvender
andre lægemidler, skal du være
opmærksom på, at de forskellige lægemidler kan påvirke hinanden på en uheldig måde. Derfor er det vigtigt, at du oplyser
apoteket om, hvilke andre lægemidler du tager, når du køber
naturlægemidler.
HUSK at naturlægemidler er
lægemidler, som du udelukkende kan anvende, når du har lettere sygdomme. Ved alvorligere
symptomer skal du altid søge
læge, før du forsøger dig med et
naturlægemiddel.
Kom ind og få en brochure.
Er du i tvivl, kan du altid spørge på apoteket.
Vangede apoteksudsalg
Helle Arvid Thomasen

I sidste nummer af Vangede Avis
gav vi optimistisk udtryk for vore
forhåbninger til, hvorledes vore
aktiviteter ville komme til at udvikle sig henover efteråret – men
vi var for optimistiske – de kommunale politikere ville gerne have
lidt mere tid til en gennemgang af
vore ønsker. Derfor må nogle aktiviteter vente lidt, mens andre går
i gang nu således:
Besøgstjenesten: al henvendelse til Bjørn Kaulbach på
telefon 39 68 27 13

Værkstedet på Nymosehave:
åbent tirsdag, onsdag og torsdag
kl. 10-14 henvendelse til Bent
Kamper på telefon 39 40 88 12
Film til video på Nymosehave:
åbent alle ugens hverdage kl.
10-14 Henvendelse til Ib Winter
på telefon 39 65 00 68
Optræd, som om du er lykkelig; det vil bidrage til, at du
bliver lykkelig
Dale Carniegie

Vi fejrer åbningen af vores nye butik
i Fisketorvet Shopping Center
Lærredsbukser
Fra Melka.
Kraftig bomuld
i sand eller
navy.
Før 599,75

Skindjakke
I sort lammeskind.
Før 1.999,-

999,-

399,-

SPAR 1000,-

SPAR 200,-

Habitter

President

Fra Panzano.
Flot kvalitet i 3-knaps
habit. Vælg imellem
farve navy eller koks.
Før 2.499,-

Jakker
Flotte ass. jakker
i grålige efterårsdess.
fra President.
Før 1299,-

999,-

699,-

SPAR 1500,-

SPAR 600,-

SØBORG HOVEDGADE 65-67 · TLF. 39 69 61 66
- se os på www.tojeksperten.dk/egebjerg

AMAGER . HELSINGØR . RØDOVRE . VESTERBRO KBH. · FISKETORVET
NØRREBRO KBH. . HILLERØD . FREDERIKSBERG . ROSKILDE · HUNDIGE
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Netværkshuset

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
Jægersborg
Autolakering ApS
v/Flemming Olsen

39 65 17 32

– hvor frivillige skaber tryghed
for nyankomne flygtninge
Af Arly Christensen

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

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

En bankmand, en billedhugger, tre bibliotekarer, en designer, en glarmester, en langturschauffør, endnu flere folk fra erhvervslivet og fra det offentlige,
lærere, sygeplejersker er blot
nogle eksempler på de meget
forskellige forudsætninger hos
den gruppe frivillige, der nu på
tredje år regelmæssigt mødes
med nyankomne flygtninge i
Netværksgruppen for Flygtninge i Gentofte Kommune.
Målet for Netværksgruppens
arbejde er lette integrationen af
flygtninge ved at tage godt imod

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

Autoreparation
v/ Jan Schou

39 68 10 17

Kontor & værksted

Mesterlodden 30

dem, hjælpe dem med at lære det
danske sprog og med at finde sig
til rette i det danske samfund.
Netværksgruppen
tilbyder
flygtningene:
Sprogtræning,
lektiehjælp, Kontaktpersoner
og -familier, støtte i forhold til
myndigheder og institutioner,
ekskursioner til natur og kultur,
oplysende møder og fester hvor
kulturer mødes. Åbent hus,
hvor flygtninge og danskere
mødes.
Netværksgruppen i Gentofte
“Netværkshuset”
Ericavej 149, 2820 Gentofte
Telefon: 39 65 05 75, hvor
man også kan melde sig som frivillig. Flere oplysninger på Netværksgruppens, hjemmeside:
www. netvaerkshuset.dk

Vangede Kirkes Basar

Åbningstider
Lørdag 10-17
Søndag 12-17

10.-11. NOVEMBER 2001

10. og 11. november 2001
Selvom vi kun er i september,
er forberedelserne til den årlige
basar i fuld gang – ja, det har de
faktisk været længe.
Sypigerne i kirken har her i
sommervarmen daglig tænkt på
julepynt, julestads og ikke
mindst julenisser – selv når
temperaturen var over 30 grader.
Men glæd jer, de foreløbige
resultater af sypigernes anstrengelser ser meget lovende ud.
Basaren vil i lighed med tidligere år også have tombolaer,
lykkehjul, café og salgsboder,
og så må vi ikke glemme loppetorvet.
Afhentning af effekter til loppetorvet vil først finde sted fra
den 29. oktober – 3. november.
Effekter, der ønskes afhentet,
bedes meddelt kirkekontoret.
På basaren kan man deltage i
et tilstedeværelseslotteri. Præmierne er sponseret af Finn –
vores lokale cykelhandler, Restaurant Cassiopeia (ved Planetariet) og Skjold Burne i Byga-

den. Som lotteriets navn antyder, skal man være tilstede, når
lotteriet bliver trukket. Det vil
ske søndag den 11. november
kl. 16.00.
Sæt allerede nu et stort kryds i
kalenderen.
Basaren i Vangede Kirke er
stedet, hvor Vangede mødes.

M alermester

Bjarn e Rin dsø
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
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K valiteten
i
højs ædet

Ejnar Schüsler

Alle former for gulvbehandling udføres for
boligs els kaber, ejendomme
og private

Snedker- og tømrerfi rma

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

Parisersalonen

v /Larsen & Schi øtz
M esterl odden 6

39 65 25 11

Vise Vers i Vangede 2001

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

39 64 23 45

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

39 67 97 03lt
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Jeg er flere gange blevet standset
på gaden og gratuleret med ViseVers-festen, men det er ikke min
fortjeneste. Æren tilhører alene
Allan Andersen og Ivan Brich,
der begge har lagt et kæmpe-arbejde i arrangmentet. Så sig tak

Frikke's
Tagdækning Aps

Dalstrøget 135
2860 Søborg
Telefon
Telefax
Mobil

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

30
Din loka le
E jendomsmægler

til dem. Jeg har kun som mange
andre glædet mig over de mange
hyggelige ting, der skete i vor
Bygade. Det er jo dejligt når alting svinger hernede. Til daglig
kan der jo være lidt trist, så når
de handlende rykker ud på gaden
og musikken spiller, så råhygger
alle sig. Det var som sidste år
fortrinligt tilrettelagt. Morgen-

Skal boligen sælges,
så tal med os!
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

Vi udarbejder gr a tis
et salgsbudget, og
rådgiver helt uforpligtende.

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
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Ivan

Peter

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

Statsaut. ejendomsmgl. & valuarer

Va ngede B yga de 114
2820 Gentofte

Nu lokalt i Vangede på 10. år!

kaffen hos spejderne ved kirken
var dog truet af regn – men gudskelov holdt vejret sig i den gode
lune på hele festdagen. Så plænen blev fyldt godt op til koncerterne. Både til “Mother Popcorn”
og “Burmin Red Ivanhoe”, som
begge formåede at få det hele op
at gynge. Ved vor ny café under-

holdt “Miami” på bedste vis. Af
andre indsag skal nævnes Modeshowet med tøj-, frisør- og make-up-demonstration. Modellerne var alle fra Vangede og gjorde
det fremragende. Mellem 11-12
var der barbershop- og gospelmusik, som desværre blev overværet af al for få. Men måske
stiller de op en gang i forbindelse
med et kirke-arrangement – så
møder vi alle op! Det har de fortjent. Der var også plads til klovnerier for børnene. Og alt gik
godt – så nu må vi vente et år, inden ViseVers igen samler hele
Vangede til fest.
Henning Bonde

Mother Popcorn vil gerne takke for en dejlig dag i Vangede
d. 9/6, samt alle Jer der, var
mødt op på plænen og alle Jer
der lyttede med fra sidelinien –
tak for den gode stemning og
den meget flotte opbakning –
det vil blive husket! Det kunne
rent faktisk ikke have været
meget bedre: gamle venner
mødte op, vejret var dejligt og
øllene kolde.......... rock’n’roll!
I det hele taget takker vi for
god behandling og respons!
Kaffe, syrlige drops og Vangede hilsner,
Mother Popcorn.

13

2 liter
Økologisk Mælk
Vælg mellem
Sødmælk, Letmælk,
Skummetmælk, Kærnemælk
og Minimælk
stk/ltr-pris 5.00/10.00 v/2 stk
Frit valg

10

00

Spar op til 510

Markens
Økologiske
Mørk Solsikke
Rugbrød

10

00

Et blødt og lækkert mørkt
rugbrød med masser af smag og
et fedtindhold på under 5%.
Brødet er bagt med surdej og tilsat
bløde kerner af solsikke, hør og rug.

Spar 4 95

900 g - kg-pris 11.11

Økologisk Cirkel Kaffe
Denne kaffe er et godt eksempel på, at økologiske principper og kvalitet godt kan gå hånd i
hånd. Dansk Kaffekompagni garanterer nemlig
at kvaliteten altid er på niveau med eller bedre
end den konventionelle vare.

500 g - kg-pris 50.00

25

00

Spar 10 95

Øko-karavanen
er i byen . . .

1 liter Økologisk Rynkeby Juice

10

00

Spar 5 95

Vælg mellem Appelsin og Æble
Rynkeby’s Økologiske Appelsinog Æblejuice er fremstillet af de
fineste økologiske råvarer. Der
anvendes udelukkende saft fra
solmodne frugter til produktionen
- og det kan smages!

Vi sætter fokus på økologien med: Gode tilbud · Quiz med økologiske præmier · Aktiviteter for børn og voksne
Hils på koen · Stil spørgsmål til en øko-landmand torsdag 15-18 · Information om økologi · Tast på webben
Smagsprøver
serveret af økologisk
uddannet demonstratrice
torsdag 15-18
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Tilbudene gælder uge 37/2001. Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer samt udsolgte varer.

Minimælk indeholder kun 0,5% fedt, men har samme gode mælke-smag som letmælk - og så er den
økologisk. Kom ned torsdag fra kl. 15 -18 og bedøm
selv smagen og kvaliteten!
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Munke torvet

Parkeringspladser foran butikkerne
Vangede Slagteren

Grønt og Frugt

Munkekiosken

Munkegrillen

Dennigs Konditori

Grillfest i Nymosen

Vejfest

Fredag den 22. juli var der en
slags forpremiere på santhansaften. Idet der var inviteret til
Midsommer-grillfest i GVI’s lokaler i Nymosen. Det var restauratør Leif Ravn, der sammen
med Bryggeriet Faxe, stod for
arrangementet – og rigtig mange var mødt op – og hyggede sig
med god grillmad og Faxe fadøl
og vin. Det fortæller mig lidt
om, at der er grobund for en rigtig santhansfest i Vangede, så vi

Som så mange andre af Gentoftes
villaveje, var også Grænsevej oprindelig en privatvej, med de tre
fjerdedele i Gentofte og den sidste
fjerdedel i Gladsaxe. Til sikkerhed for betaling af udgifterne til
vejens vedligeholdelse, var der
tinglyst en servitut, der pålagde
grundejerne at danne en grundejerforening eller et vejlav. Da de
to kommuner i 1958 overtog
Grænsevej som offentlig vej, blev
Grundejerforeningen ophævet.
I de nu forløbne 43 år, hvor der
er sket en udskiftning af ejere på
omkring 90 %, har der i realiteten ikke været et nærmere kendskab til hinanden. Det fik de to
genboere i henholdsvis nr. 9 og
10, til at rundsende en meddelelse med forslag om at afholde en
vejfest den 9. juni. Der blev søgt
om tilladelse hos politi og vejvæsen til at lukke Grænsevej for
gennemkørsel.
Der har åbenbart været et stort
ønske om at lære naboerne at kende, for fra vejens ialt 24 ejendomme, blev tilmeldt 45 voksne og en
masse børn. Hovedparten af ve-

vil glæde os til at se/gense alle
de festlige deltagere der deltog i
Midsommerfesten, næste år på
santhansaften.

Vangede Slagteren, Kendt for sin gode mad

E fter år s -menu
Forret:
1) Hjemmerøget laksesnitte på marineret asparges &
krydderurtesalat
2) Skaldyrssalat af rejer, blåmuslinger & krabbekød på
sprød salat anrettet med asparges & krebs
3) Rødfiskeroulade m/tang & laks på sprøde salater samt
timian-ristede kartofler

Hovedret
4) Kalvetygstegsfilet m/calvadossauce, ristede æbler samt
timian-ristede kartofler
5) Oksetyndsteg m/bagte løg, rodfrugtsaute, rødvinsauce
& kartoffelgratin
6) Trøffelfarseret vagtel m/kastaniesaute, trøffelsauce
& pommis solees
Desserter
7) Cremekaramel på frisk frugtsalat
8) Mørk chokoladetærte m/bærkompot & hvid chokoladesauce
9) Italiensk isbombe (+ 10 kr. pr. couvert)

2 retter kr.
3 retter kr.

148,178,-

jens ejendomme ville således blive repræsenteret ved vejfesten.
Initiativtagerne fik derefter travlt
med at spørge vejens beboere, om
hvem der kunne fremskaffe telte,
langborde, grill m.v., samt hvem,
der kunne spille på guitar.
Den 9. juni k1. 14 blev Grænsevej afspærret med det udleverede
materiel, opsat efter de af vejvæsenet afgivne forskrifter.
Kl. 16 begyndte så eftermiddagskaffen med det af hver enkelt medbragte, og børnene
tumlede rundt på den afspærrede vej. K1. 18 blev det tændt op
under de mange grill, og folk
begyndte at indfinde sig med
deres grillmad. Festen blev en
stor succes og varede til efter
midnat, og vejens beboere fik
lært hinanden at kende. Søndag
formiddag blev det hele så pillet
ned, og Grænsevej blev atter
farbar for kørende trafik.
SM
Billeder kan ses på Grænsevejs
hjemmeside:
www.graensevej.subnet.dk

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

VANGEDE SLAGTEREN
Dinér Transportable · Munketorvet · Vangedevej 142 · 2860 Søborg
Tel. 39 67 75 05 · Fax 39 67 25 05
www.vangede-slagteren.dk · e-mail: CM@vangede-slagteren.dk
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Kunst i
Vangede
I dagcentret Tværbommens have har billedhuggeren Anom Pusta Eisner udskåret en træstamme til en spændende
skulptur.
EE

GBK’s
Ungdomsmestre
Gentofte Badminton Klubs ungdomsafdeling har haft en flot sæson. 8 hold
har deltaget i Københavns Badminton
Kreds holdturnering 2000/2001 og fire
hold har vundet deres ræke. I U-11
rækken (ungdomsspillere under 11 år)
vandt GBK guldmedaljer og blev Københavnsmestre ved at gå ubesejret
gennem turneringen. GBK har en bred
ungdomsafdeling med 250 medlemmer
i alderen 5 til 19 år, og lubben har i de

seneste år haft en medlemstilgang på
25 %.
De glade Københavnsmestre i U-11 række. Foto: Per Lissa

Nyt fra Charlotteklubben

2 5 års jubilæum i

Wiener Salonen
Reception
fredag 28. sept.
kl. 14-18
hv or v i by der på
lidt til ganen

for ham og hende
k lip & k røl

Onsdag d. 19 september starter
klubben igen sine forestillinger i
Gentofte kino. Igen er det de
sidste nye film vi viser og en
mindeforestilling med Marguerite Viby, Frk Kirkemus.
Vi starter med storfilmen Gladiator - Mansfild Park - Bænken
- Tre årstider - Juliane Jensen Anna og Kongen - Kundun Singing in the rain - The Talented Mr. - High Fidelity, der spilles den 28.11.01. Pris for alle 11
film samt adgang til at deltage i

alle klubbens arrangementer er
kr. 135,00.
Det nye år starter 23. 01. 02 med
Italiensk for Begyndere, og i løbet
af foråret kommer der 10 andre
gode film. Hertil skal der også købes medlemskort á kr. 135,Det nye program udkommer
omkring 1. september og kan
hentes på kontoret, Vangede
Bygade 55.
Har man ikke lyst til biografforestillinger, koster det kr.
135,00 årligt at være medlem.

MEMO'S
PIZZA-PASTA & GRILL HOUSE

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

K ONT AK T E N
aut. E L -ins tallatør

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

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

Årets ekspedient
Præmie: 5 gavekort á 300,- til køb i
Vangede Bycentrums butikker

HUSK!
at udfylde
bagsiden

Jeg indstiller :
ansat i

:
Til årets ekspedient

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

Vangede Avis nr. 28 Kuponen afleveres i „kontaktkassen“ hos Café Rif

eller i Munkekiosken senest den 1. oktober 2001
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Det lokale indkøbscenter
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Mød os også på internettet www.vangede.dk

ikke medlem

Nymos ehus e 2

Fortæl annoncørerne når du har set Deres annonce i Vangede Avis
16) Matas
17) Netto
18) P aris er S alonen
22) S kjold B ur ne
23) S ilhouet
24) S uper B rugs en
25) S w eetie Mode
26) Vangede Apoteks uds alg
27) Vangede B ibliotek
30) E jend.mæg., B rich & W ørmer
31) Villabyer nes Grill
32) W ieners alonen
33) F loris ten

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

Tilbyder følgende:
Familie-idrætlege tirsd. kl. 14
Ungdomstræning tirsd. kl. 18.30
M/K Motion til musik torsd. kl 19
Skovtræning kort og langt løb
sønd. kl. 9.30
Følg evt. ændringer m.v. på GIK’s
hjemmeside:www.gentofte-ik.dk

Kontakt: Leif Helsted,
Tlf. 39 67 01 22 (kl. 17-18)

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

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

Årets ekspedient
Navn, adresse, og postnr.:

Tlf. 39 65 34 76
Tlf. 39 65 34 00
Tlf. 39 65 60 64
Tlf. 39 68 05 38
Tlf. 39 65 31 38
Tlf. 39 65 46 00
Tlf. 39 65 38 47
Tlf. 39 68 33 30
Tlf. 39 65 12 22
Tlf. 39 65 78 91
Tlf. 39 65 57 41

36) Munkekios ken
Tlf. 39 69 13 95
37) Vangede S lagteren
Tlf. 39 67 75 05
38) Munketorvets F rugt og Grønt Tlf. 39 67 54 73
40) Dennigs konditori
Tlf. 39 67 58 18
41) Munkegrillen
Tlf. 39 67 10 72
42) Nymos e Dyreklinik Døgnvagt Tlf. 39 76 00 77
43) Dans es kolen, E ka dans
Tlf. 39 65 31 07
44) L a S pezia P izza & Grill
Tlf. 39 65 02 12
45) Totten T ine 39 65 71 35 / Anette 39 65 83 13
47) Memo’s P izza-P as ta & Grill
Tlf. 39 65 70 76
48) Murer & VVS K jeld H ans en
Tlf. 39 65 39 65
50) Comet rens
Tlf. 39 67 08 47

Ita liensk
vinfestiva l

Motion og alsidig idræt for alle

M/K Motion til musik tirsd. kl 19

Tlf. 39 65 33 22
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Tr ebbiano d’Abr uzzo
eller Toscano Rosso
Trebbiano: Druen kommer fra den østlige del af Abruzzi – et bakket område
med skråninger mod Adriaterhavet.
En dejlig tør, karakterfuld hvidvin med
megen “blomst” i smag og bouquet.
Toscano: Vinen er produceret på udvalgte druer fra det bakkede landskab i
Toscana. Vinen har en flot rubinrød
farve – smagen er tør, harmonisk med
dejlig frugt – afsluttet af en frugtfyldt
bouquet.

Ita lien
1 fl. 3775
Frit valg

6 fl.

189

Spa
3 7 ,5 r
0

00

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

1) A.A.Cykler Nøgler S ko S ervice Tlf. 39 65 34 34
2) Vangede Avis
Tlf. 39 65 74 41
3) B rogårdens Is mejeri
åbent alle dage
4) B rdr. Torp Glarmes ter
Tlf. 39 65 17 20
Tlf. 39 65 35 85
5) Café R if
6) Diligencen
Tlf. 39 68 01 78
7) Danni S ko
Tlf. 39 65 53 63
8) Dans ke B ank - B ygaden
Tlf. 39 75 09 80
Tlf. 39 76 12 92
10) K irken, Vangede kirke
11) F reilev F arve Tapet Is enkram Tlf. 39 65 10 26
12) NM Autos ervice
Tlf. 39 65 79 80
13) P øls evognen i Vangede City
15) K ontakten, E l-s ervice
Tlf. 39 65 47 60

