
Det nære der tæller
Ved et tryk på en knap, kan man
købe en havetraktor fra Chile,
grøntsager fra Glyngøre og om-
egn eller en tønde øl fra Hartzen.
Det er billigt, det er nemt og det
bliver bragt til døren. Det hele
foregår i hjemmet ved compute-
ren og det siger “blip båt og Gud
hvor går det godt”, som Kim
Larsen synger.

Men sådan er det ikke gået.
Man kunne frygte, at den nye
indkøbsmulighed ville have af-
folket gaderne, så vi alle sad bag
praktiske persienner fra Ikea og
klarede livet på PC’eren. Men
nej! Man kan stadig ikke finde
en parkeringsplads, og man står i
kø i butikkerne og hidser sig op.
Man konstaterer igen, at det ikke
er til at komme rundt med ind-
købsvognen, at butikken er ud-
gået for en særlig slags trusser og
solbærrom, og hvor er det dog ir-
riterende dejligt. For måske er vi
i virkeligheden skabt til at løse
problemer og ikke til at alle vil
gøre alt for at fjerne dem for os.
Man skal ud og handle, og man
gider ikke. Og alle de værste for-
ventninger bliver indfriet, og al-
ligevel er man lidt mere glad, når
man kommer hjem. Hvorfor nu
det? Jo man mødte mennesker og
fik jo så alligevel den lille hygge-
ligt sludder, som man ikke havde
tid til, nu da man alligevel var
placeret i en kø, hvor endnu en
ung student ikke havde fået for-
klaret, hvordan kasseapparatet
virker. Og man opdager, at man
tænker, at det går jo nok endda.
For man bliver tit så mild og god
ude blandt folk.

Men de kunne nu godt have lidt
flere i kasserne, for så sjovt er det
trods alt heller ikke, og det ville
jo være rart, hvis der af og til var
varer, man ikke vidste, man
havde lyst til, eller tænk hvis
supermarkederne tog sig sam-
men og skabte et lækkert luksus-
hjørne med lidt fremmedartede
delikatesser, når vi nu vælger, at
forlade hjemmet og besøge deres
forretning i stedet for at taste alle
varerne hjem på computeren. Nu
skal de tage sig lidt sammen skal
de. For ellers så kan vi jo købe
det på nettet. Nåh nej, det var jo
det, vi ikke ville. Fordi vi trods
alt hellere ved leve med bøvlet,
fordi det er de nære oplevelser,
der tæller.

God Jul & godt nytår
Allan Andersen
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Hennings tur gennem Vangede
Nyheder hos Skjold Burne

Hos Skjold Burne i Vangede
Bygade sker der stadig nye ting
og udvidelse af sortimentet. Der
er kommet en masse spændende
og nye varer i løbet af efteråret,
bl.a. kaffe med forskellige smags-
tilsætninger, hvor de mest efter-
tragtede er chokolade og Irish
Cream. I forretningen er der og-
så et stort udvalg af te i løs vægt,
hvor en af de mere kuriøse af slag-
sen er kanelte. Der er kommet et
stort udvalg af dåser og tetilbe-
hør, espressokander og gaveæsker
med dessertchokolade. Desuden
kan julekurven suppleres med
lækker kakao til at lave en varm
chokolade af og sidst, men ikke
mindst en helt speciel julete.
Petanque-bane ved GVI

Der er nu anlagt en petanque-
bane ved restauranten i GVI –
og her kan alle spille. Har man
ikke kuglerne med herned, kan
man låne i restauranten uden
forpligtelser af nogen art. Banen
er anlagt for at skabe liv i områ-
det, idet restauratør Leif Raun,
ønsker at se mange Vangede-
borgere i sine hyggelige omgi-
velser. I øvrigt har Leif og Mar-
tin Raun efterhånden fået god

gang i restauranten og serverer
hver dag dejlig mad til rimelige
priser. Så kik derned og få en
hyggelig aften! Hvis man har
brug for lokaler til festen, er der
også hjælp at hente her.
To tomme forretninger
i bygaden
Så er den gal igen. To tomme
forretninger i bygaden. Det pyn-
ter desværre ikke. Vi må håbe, at
der snart kommer initiativer til
at fylde butikkerne igen. Vi har
stadig nogle ønsker i den ret-
ning. Ifølge en officiel kilde,
skulle der være gode chancer for
at der snart kommer liv i to for-
retningen i det nye år.
Delikatesser fra
Middelhavet
I den tidligere bagerforretning
vil der snart komme liv igen –
desværre ikke en bager – men en
specialforretning, der vil sælge
delikatesser fra Middelhavslan-
dene, krydderier madolie, brød
og vin m.m., og indehaveren Ali
Kûntür, håber at vi vil forkæle
os selv med nogle af de speciali-
teter, vi har fået serveret på vo-
res ferierejser i Syden. Der vil
endvidere være nordeuropæiske
specialiteter i forretningen.
Spændende lyder det, så kom
ind i forretningen når den åbner
her i december.
Musik og fødevarerforseg-
ler i cykelbutik

Køb din jule-CD med lokal
kunstnerinde. Gode klassiske
guitarmelodier.

Forsegl din mælk eller ymer
med en TOP-LOCK, længere
holdbarhed, ingen afsmag fra

andre madvarer i køleskabet.
Patenteret nyhed i Vangede
Nyt make-up produkt Hos
Silhouet
Som no-
get nyt i
Silhouet
kan vi
præsente-
re Bela-
vance, en
make-up
som pas-
ser til dig.
Vinterko-
lektionen 01/02, indeholder far-
ver og produkter, der let bruges
og laver dit eget personlige look.
Der er 3 harmonier. Kom ind og
hør nærmere.

1. oktober 2001 kunne Silouet
byde Fie velkommen som ny
elev.

Artikler og annoncer afleveres eller sendes til: Vangede Avis, Snoge-
gårdsvej 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.

Mange tak!

Jeg vil gerne sige tak til de
mange, der glædede mig på
min 70 års fødselsdag. Tak
for de flotte gaver. De gjorde
mig meget glad. Samtidig en
glædelig jul og et godt nytår
til læserne af Vangede Avis.

Henning Bonde.

KLINISK TANDTEKNIKER

Ordrupvej 86

Anja og Willy ArpeAnja og Willy Arpe

2920 Chalottenlund
39 90 64 50

og klinik

Behandling på

Konsultation efter aftale

Tilskudsordning med Kommunen

plejehjem, hospital

Mesterlodden 20

alt
under et tag

Autoreparation

Autolakering

P ladearbejde

Autoservice
i Vangede

39 68 10 17

Jægersborg
Autoplade

Få bilen gjort vinterklar
på

v/ Jan Schou

Autolakering ApS
v/Flemming Olsen

Jægersborg

39 65 17 32

39 68 10 17

Motion og alsidig idræt for alle

GENTOFTE IDRÆTS KLUB (GIK)
Gentofte Stadion/Nymosehave

Tilbyder følgende:
M/K-motion til musik

Familieidræt far/mor & børn

Ungdoms Atletik/teknik træning

tirsdage kl. 19 - Dyssegårdsskolen
torsdage kl.19 - Nymosehave

motion og idrætlege
tirsdage kl. 17 - Nymosehave

onsdage kl. 17 - Nymosehave

Følg evt. ændringer m.v. på GIK’s
hjemmeside: www.gentofte-ik.dk

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

Tilbud for et sundt og godt liv
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Kom ind og se de øvr ige tilbud! • www.skjold-bur ner .dk

1 fl. 6975 1 fl. 4975

2 fl. 6 fl.12500 20000

LE TILBUD J ULE TILBUD J ULE TILBUD J ULE TILB

Slottets marker dækker et are-
al på 52 ha, anlagt på skrånin-
ger der alle vender mod havet.
Jorden er sammensat af skifer
og kalkskærver – et veldrænet
voksested for områdets klassis-
ke druesorter: Carignan, Gre-
nache, Mourvèdre, Cinsault og
Syrah. Châreau Salvanhiac er
vinificeret traditionelt på slot-
tet og fremstår med en smuk,
rubinrød farve med gyldne re-
flekser. Smagen er dejlig kryd-
ret med afrundet blød fylde –
afsluttet af den modne frugt-
fyldte bouquet.

Huset Viña Tarapacá blev
grundlagt i 1874 og ligger
ved foden af Andesbjer-
gene i Maipo Valley.
Området giver de absolut
bedste betingelser til vinfrem-
stilling – et faktum Viña Tara-
pacá forstår at udnytte.
Vinene fremstår alle i en ud-
søgt kvalitet med særlig smag
og karakter. Vælg mellem: Ca-
bernet Sauvignon, Merlot, Car-
ménère (Guldmedalje i B.T.),
Chardonnay (Guldmedalje i
B.T.), Sauvignon Blanc og Rosé
(Guldmedalje i B.T.).

Vinen tilhører den nye
generation af rødvinen
fra Toscana – og har
betegnelsen “Super-
Toscano, IGT” – en vin-
kategori der blev indført ved
lov i Italien i 1992. Druesorter-
ne – Sangiovese og Cabernet
Sauvignon – er vinificeret hver
for sig. Vinen har lagret i 2 år
på 550 liters egetræsfade. In-
den aftapningen på flaske ud-
vælges kun den bedste kvali-
tet. Vinen fremstår med en
smuk, rød farve – intens, ved-
holdende og blød smag med en
frugtrig bouquet.

Italien F r ankr ig
1 fl. 56
Frit valg

50

3 fl.15000

Chile

“SuperToscano”
1997
Château Salvanhiac,
Saint-Chinian

Viña Tarapacá
Maipo Valley
– 6 pragtfulde vine

1997 Villa Teseo Rosso

KLIK IND OG VIND!

www.skjold-burne.dk
Exceptionelle vine

– kun på internettet

T OP K AR AK T E R
6 stjerner af 6 mulige

Jyllands Posten 17.8.01

Spar14,50

Spar98,50

Spar19,50

Vi ved godt at man ikke må – men vi har dril-
let julemanden. Vi har kidnappet hans rens-
dyr Rudolf. Forretningerne i Vangede Bycen-
trum skiftes til at passe rigtig godt på Rudolf.
Og vi skal jo have julegaver juleaften, så selv-
følgelig får julemanden Rudolf tilbage. Vi
giver Rudolf til julemanden den 22. decem-
ber kl.14.00 på pladsen foran SuperBrugsen.

Åh nej
hvor er Rudolf??

Vi l du hjælpemig – jeg savner Rudolf. Hvis du ser
Rudolf i en af butikkerne, så skr iv ti l mig og fortæl,
hvi lken datodu har set Rudolf i hvi lken butik. Hvis
du har en computer med internet adgang kan du
skr ive ti l mig på julemanden@vangede.dk. El lers
kan du skr ivepå et stykkepapir og aflevere i en af
medlemsbutikkerne. B landt al ledem, der hjælper
mig, trækker jeg lod omekstra julegaver.

Drillenisser

Se også ønskesed-
delkonkurrence

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

Tandlægerne

Vangede Bygade 63, 1
2820 Gentofte

Tlf: 39 65 34 31

JAN KRONSTRØM &
JØRN SCHIFTER-HOLM ApS

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

LARS
HANSEN A/S

INDBRUDSSKADER

MASKINSNEDKERI

DØRE OG VINDUER

39 68 04 73
Kongelysvej 6 · 2820 Gentofte

MØBELRESTAURERING

Her kan ca.
8.000 læsere

se din annonce
Ring og bestil nu! så

Vangede-borgerne kan se
hvad du servicere med

FAR VE - T AP E T - IS E NK R AM
S NOGE GÅR DS VE J 3 - 2820 GE NT OF T E

T lf . & F ax.: 3965 1026

Weekenden den 15 - 16 dec. omdeles vor 16 sider
store farvekatalog med masser af nyheder.

Bl.a AALBORG BOMBER

kvalitet betaler sig!se mere på www.afac.dk

Et rigtigt krybbespil

Hvad er en rigtigere måde at be-
gynde selve julehøjtiden med
end ved at se og høre børn
opføre et krybbespil? Det invite-
rer Bakkegårdsskolens elever til
torsdag den 20. december kl.
19.30 i Vangede Kirke. Vi skal
både se konger og hyrder, stjer-
ner, engle, Jesusbarn og får. Det
er skoleklassen 5.a under ledel-
se af lærer Anette Krogh samt
Bjørg Kokfelt fra Folkekirkens
Skoletjeneste, der står for afte-
nen; musiklærere og skolens kor
har været i gang i lang tid og al-
le børnene har øvet og øvet sig,

så Vangede kan få endnu en
smuk juletradition.
Juleaften i kirken
Kl. 15 sognepræst Niels Tjalve
Kl. 16.30 sognepræst Jakob
Rönnow
Decembers arrangementer
i Vangede Kirke:
Tirsdag den 4. kl. 10: Juleguds-
tjeneste for børnehavebørn,
vuggestuebørn og dagplejebørn
i Vangede.
Onsdag den 5. kl. 19: Luciaop-
tog mm.
Tirsdag den 11. kl. 14: Advents-
møde med udstilling af jule-
krybber, fortælling, sang mm.

Onsdag den 12. kl. 20: Julekon-
cert med Det Danske Drengekor

Søndag den 16. kl. 15: Juletræs-
fest for børn og voksne. Billetter
skal købes!

Onsdag den 19. kl. 19.30: De ni
læsninger

Torsdag den 20. kl. 19.30: Stort
krybbespil ved Bakkegårdssko-
lens elever

Fredag den 21. kl. 17: Julemu-
sik i kirken

Lørdag den 22. kl. 17: Julemu-
sik i kirken

Nyt fra Kirken af Jacob Rønnow

Igen en succes
Af Freddy Svitring
Basaren i Vangede Kirke var
igen i år et stort tilløbsstykke
med over 2.000 besøgende.

I år åbnede basaren med piber
og trommer, idet det køben-
havnske sækkepibeorkester
“Gordon Pibes and Drums” da
klokken var 10.00, havde fået
luft nok i sækkepiberne, så den
første koncert på kirkepladsen
kunne afholdes.

Men ikke nok med det, det
blev til to ture op i bygaden, og
man kan vist roligt sige, at det
var med fuld musik.

Da sækkepiberne efter den
sidste tur vendte tilbage til kir-
ken var traditionen tro en af de
gamle museumsbrandbiler nået
frem. Brandbilen kører rundt i
kommunen for at gøre opmærk-
som på Vangede Kirkes Basar.
Når brandbilen når frem til kir-
ken, har børn og andre barnlige
sjæle mulighed for at komme op
i brandbilen og samtidig få en

snak med mandskabet på sprøj-
ten. Et herligt tilbagevendende
indslag.

Indenfor var der livlig aktivitet
lige fra dørene blev slået op, og
selvfølgelig havde en stor skare
taget opstilling foran dørene til
loppetorvet. De første indfandt
sig allerede klokken 9.00, for at
være sikre på at stå i forreste
række. For på loppetorvet går de
bedste ting først – hvis man kan
få øje på dem.

De øvrige aktiviteter havde
også stor søgning og flere boder
blev udsolgt i løbet af weeken-
den. Der er utvivlsomt købt el-
ler vundet mange julegaver i bo-

derne, og hvem glæder sig ikke
over det hjemmelavede syltetøj,
som man måske har været hel-
dig at købe inden boden måtte
melde udsolgt.

Uden sponsorer ville basaren
ikke være det den er. Derfor en
stor tak til Finn vores lokale cy-
kelsmed, Restaurant Cassio-
peia, Matas i Vangede, Skjold
Burne i Vangede og Charlotten-
lund Bog & Ide.

Basarkomiteen havde i år hå-
bet, at omsætningen kunne run-
de kr. 200.000,-. Dette mål blev
ikke nået – omsætningen blev
næsten kr. 199.000,00. Så der er
en grund til at holde basar igen
næste år.

Sæt allerede nu x i kalenderen
ud for weekenden den 9. - 10.
november 2002 – Vangede Kir-
kes Basar.

Husk også juletræsfesten i Van-
gede Kirke søndag, den 16. de-
cember. Billetter kan i dagene in-
den købes på kirkekontoret, men
læs mere herom i kirkebladet.
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Nybolig Peter Norvig
udvider igen, igen...

Vores Charlottenlund forretning har nu eksisteret i
13 år, og succes’en i Gentofte Kommune betyder,
at vi åbner i Gentofte/Vangede den 2. december:

Vangedevej 144 (Munketorvet)
- lige overfor Vangede Station.

I de tidligere Danske Bank lokaler åbner forret-
ning nr. 7 i Nybolig Peter Norvig regi.

Overvejer du at handle bolig i Gentofte Kommu-
ne, så er det ikke ligegyldigt, hvem der håndterer

handelen for dig. Bolighandler er typisk de
største, økonomiske beslutninger i privatlivet, og
der indgår så mange overvejelser, at det kan være
vanskeligt at overskue dem alle selv.

Nybolig Peter Norvigs største opgave er, som din
partner i bolighandel, at sikre dig en ordentlig
handel. Fra start til slut giver vi klar besked om
handelens mange faser, og vi følger handelen helt
til dørs med slagkraftig markedsføring, Det giver
din bolig en markant profil på markedet.

Gentofte/Vangede
Her møder du tre erfarne mennesker, som alle
har privat bopæl i kommunen.

Statsautoriseret ejendomsmægler Kent Raphael
Jensen er daglig leder og har 15 års erfaring som
ejendomsmægler. Per Koch har 10 års erfaring.

Begge har solgt mange boliger i Gentofte Kom-
mune. Statsautoriseret ejendomsmægler Helle
Madsen er sagsbehandler, og sørger for, med
sine 13 års erfaring som ejendomsmægler, at
foretage den rette afslutning på de solgte boliger
...dette sikrer dig en ordentlig handel.

Charlottenlund/Hellerup
Her møder du ejendomsmæglere med stor erfa-
ring i boligsalg i Gentofte Kommune - tilsammen
75 års erfaring.

De 5 ejendomsmæglere har virkelig flyttet rundt
på Gentofte borgerne i de sidste 13 år. I alt ca.

1.200 boliger har skiftet ejere i den forgangne
periode - det giver erfaring og belæg for at give en
professionel bistand ved bolighandlen.

Hvis du går i salgstanker, så kik ind i forretnin-
gen. Dette er starten på en ordentlig bolighandel.

V i  o p f o r d r e r  d i g :  P r ø v  o s  i  p r a k s i s !

Kent Raphael Jensen
Statsautoriseret ejendomsmægler

Per Koch
Salg og vurdering

Helle Madsen
Statsautoriseret ejendomsmægler

Ligegyldigt om du bor i den

vestlige del eller den østlige del

af Gentofte Kommune, så kan

du se Nybolig Peter Norvigs

store udvalg af boliger i begge

forretninger. Det betyder, at

hvis du sætter til salg i den ene

forretning, så får du, via de to

forretninger, markedsføring i

hele kommunen - større syn-

lighed, hurtigere salg!

Peter Norvig
Statsautoriseret ejendomsmægler
Indehaver af 7 forretn. i HT-området

Kik ind i den nye forret-
ning søndag d. 2. decem-
ber, og se de mange bolig-
tilbud. Vi byder på et glas
julegløgg til de voksne og
pebernødder til børnene...
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SILHOUET
Vangede Bygade 114

2820 Gentofte

39 65 60 64

Vi ønsker alle
vore kunder

en rigtig god jul
samt et godt nytår

På gensyn
i

Din lokale

Tømmerhandel
Buddinge

Trælasthandel A/S

Buddingevej 272-278
2860 Søborg

v/ Buddinge Hovedbanegård

39 56 04 11

Vangede apoteksudsalg

Gentofte apotek
Gentoftegade 35 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 68 03 11 · www.gentofte-apotek.dk

Vangede Bygade 77
tlf. 39 65 46 00
Genvejen til et godt liv

www.kjeldhansen.dk

Vangede Bygade 56
Telefon 39 65 39 65

vvs

Butik og udstilling

Bad og modernisering

Skifer · tegl · paptag

VVS service
m. døgnvagt

www.byggaranti.dk

Sportsudstyr

Skitøj

Alt til løberen

Badminton

Fodbold

Håndbold

· også alle småtingene
til ekstragaverne

· vores speciale

Baunegårdsvej 5 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 68 11 14

og opefter

J
U

L
E

G
A

V
E

R

Mange gode
gaveideer

Fra 50 kr.

De skønne haver i
Vangede

Når du møder skiltene på Ny-
brovej, der fortæl1er, at her
ligger haveforeningerne “Sol-
vang” og “Knæbjerget”, bliver
du måske interesseret i at se,
hvad der foregår i de små haver.
Til daglig er de lidt tillukkede
set fra vejen, men hvis man dri-
ster sig derind, åbenbarer der sig
en eventyrverden af smukke ha-
ver og sommerhuse. Jeg var så
heldig at møde “Solvang”s kas-
serer Mogens Larsen, da jeg var
gæst. Sammen gik vi en runde
og Mogens Larsen fortalte mig
lidt om haverne:

H/F Solvang blev oprettet i
1939, og dengang lå ca. halvde-
len af jorden i Lyngby og 2.
halvdel i Gentofte. Jorden var
oprindelig udlagt til udvidelse
af Marienbjerg Kirkegård, så
arealet kunne bruges i tilfælde
af epidemi, men efterhånden
som tiden gik og der ikke var
stor fare for epidemi, og det
blev mere alm. med urnegrave
så overgik arealet til Gentofte
Kommune som udlejede grun-
den til kolonihaver. Det er Kolo-
nihaveforbundet for Danmark

der lejer grundene af kommu-
nen, men de har så overladt til
de enkelte haveforeninger at
forvalte udlejningen til med-
lemmerne. Vi er alle underlagt
Kolonihaveforbundets love,
men H/F har så hver sine love
der passer til forholdene i de en-
kelte haveforeninger. I H/F
Solvang kan man kun få have
hvis man har boet og været til-
meldt folkeregisteret i Gentofte
i 1 l/2 år, og p.t. er det meget
vanskeligt at få en have her; dels
er der ikke nogen ledige haver,
og dels har vi ca. 20 på venteli-
ste. I H/F Knæbjerget, som er
ca. 15 år gammel, er reglerne de
samme. I begge Haveforeninger
er der ren idyl, og en spadsere-
tur gennem dem er en stor ople-
velse, som mange benytter sig
af. Solvang er den største H/F i
Gentofte med sine 91 haver, og
Knæbjerget har 34 haver, så der
er nok at se på herude på Nybro-
vej. Vi der bor her, ja der er flere
som overnatter herude, vi har
det godt med hinanden, vi snak-
ker meget sammen “over hæk-
ken” – og det sker da, at man får
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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

SÆRTILBUD Lørdag 8/12
mellem kl. 12:30 og 17:00

Stor Julebuffet
Sild, karrysalat, æg og rejer, røget
laks, lun fiskefilet, røget ål, lun ande-
steg, lun flæskesteg, lune deller
m/kartoffelsalat, lun juleskinke, æb-
leflæsk, roastbeef, flødeleverpostej
m/bacon og sky, 3 slags ost m/kiks
og druer, ris à l’amande m/lun kir-
sebærsovs og kaffe.

Tilmelding nødvendig!!

Til alle, der er i julehumør og gerne
vil være sammen inden julen sætter
ind – SE HER

Alt dette for Kr. 169,-

mandag - onsdag
11 - 01

torsdag - fredag
11 - 02

lørdag - søndag
9 - 02

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

B esøg...
Pølsevognen

i
Vangede City

Mandag - Fr edag
K l. 11.30 - 19.00

Åben:

en kop kaffe eller en enkelt pils-
ner for at nyde samværet. I
Solvang mangler vi et fæl1es-
hus, men godt nok har Knæbjer-
get sådan et, og de er ikke bange
for at låne det ud til møder og
lignende. Men vi prøver da at
lave nogle sammenkomster alli-
gevel bl.a. havde vi 4. august ha-
vefest i Solvang. Til Vangedes
beboere kan jeg kun sige: Læg
aften eller søndagsturen ud
igennem haveforeningerne, og
oplev den idyl der også findes i
Vangede. Foruden ovennævnte
haveforeninger så er der i Gen-
tofte også H/F Bernstorff og den
truede H/F Tuborg haverne,
som vi alle i haveforeningerne
vil forsøge at redde fra nedlæg-
gelse. Ja sådan fortalte Mogens
Larsen til Henning Bonde og
Vangede Avis. Nu er det Jeres
tur til at nyde de smukke haver
og sommerhuse i Vangede.
Sidste nyt
I efteråret har der været ført for-
handlinger om, et mere sikkert
grundlag for havernes videre ek-

sistens – og det ser ud til at borg-
mester Hans Toft har ønsket at
hjælpe havefolket!

Kommunalbestyrelsen har på
sit møde en 29. oktober vedta-
get den endelige politik om-
kring kolonihaverne Bernstorff,
Solvang og Knæbjerget. Man
vedtog, at haverne skal erklæres
ikke varige.

Den tidligere aftale er nu udvi-
det til følgende:
• Haverne kan opsiges med 20

års varsel til anvendelse til
kommunale formål. Det bety-
der, at der uanset opsigelses-
tidpunktet er 30 års varsel.

• Opsigelsen kan derudover ske
efter reglerne om varige kolo-
nihaver efter kolonihavelo-
ven. Man har således opnået,
at lejekontrakterne gøres per-
manent med ovenstående op-
sigelsesvarsel.
Beslutningen er blevet modta-

get med glæde af brugerne. Så
til forår, når vi mødes derovre
vil glæden blomstre.

Henning Bonde.

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

Wiener
Salonen

for

ham og

hende

k lip

k røl

Alt i fineste rens & pres

25% rabat

Skind & pelsrens
samt opbevaring

Gardin – Dynevask

ved mindst 5 stk tøj

Kig ind
Altid et godt tilbud

Færdigrens & pres fra dag til dag

Møbelbetræk &
tæpper

Vangedevej 137
2830 Gentofte
tlf. 39 67 08 47

DERES
LOKALE

RENSERI

Decembertilbud

Bemærk ekstra service

COMET RENS

Frikke’s
Tagdækning Aps

39 67 97 03

Dalstrøget 135
2860 Søborg
Telefon
Telefax
Mobil

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

Rep. & ved
lige

hold
af paptage

Over
str

ygn
ing af tage

m/ asfa
lt

Tagdækning m/ Ico
pal
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Vangedes Vejnavne
Af Niels Urik Kampmann Hansen, formand for Gentofte
lokalhistoriske forening.
I ældre tid havde vejene ikke
navne i gængs forstand, men al-
ligevel må navnet Vangedevej
have i hvert fald 1000 år på ba-
gen. Den gamle alfarvej forløb
på bakkekammen gennem Van-
gedes langstrakte ejerlaug fra
Søborghus i syd til Vangede
landsby med de 20 gårde og
nogle huse og videre nordpå til
Lyngby. Landsbygaden, der li-
gesom Gentoftegade havde et
nord-syd-gående forløb, fik
først navnet Vangede Bygade i
1963, da Vangedevej omlagdes
øst om byen. Vangedevejs nu-
værende forløb øst om byen
hed tidligere Østerbyvej, som i
lighed med Vesterbyvej havde
eksisteret siden 1927.

Lyngbyvej er anlagt på konge-
ligt bud som Kongevej af Frede-
rik II i 1560 som forbindelses-
vej til det dengang nyerhverve-
de Frederiksborg Slot i Hille-
rød. Den ældste vej, der tog hen-

syn til terræn og markskel, hav-
de et noget mere vestligt forløb
end den nuværende, idet den gik
i en bue fra Emdrup sø til Vin-
tappersøen. Vejen var ”Forbudt
for Bønder”, og der var strenge
straffe forbundet med at anven-
de den. Der var flere steder op-
sat bomme, der skulle forhin-
dre, at vejen blev kørt op, såle-
des at kongens fine vej blev plø-
ret. Den nuværende retlinede
Lyngbyvej gennem Vangede er
anlagt i 1764, altså omtrent
samtidig med landboreformer-
ne. Indkaldte franske og
schweiziske vejingeniører med
Jean Marmillod i spidsen stod
for opmåling og nivellering. For
at benytte denne vej måtte man
betale en afgift. I Vangede an-
lagdes en bom med et bomhus,
denne institution nedlagdes
først i 1915. Bommen har givet
anledning til tre vejnavne: Ved
Bommen (anlagt 1931) og

Bomporten og Tværbommen
(begge fra 1945).

De gamle Vangedegårde blev i
stort tal udflyttet fra landsbyen
efter 1765 og fik deres navne ef-
ter de lokaliteter, de kom til at
ligge i nærheden af. Disse gårde
har næsten alle givet navn til ve-
je eller grupper af veje. Undta-
gelsen fra dette er Vintapper-
gård (Nørregård), Holmegård,
Bakkegård, Enggård og Hule-
gård. Der fandtes allerede på
dette tidspunkt en Holmegårds-
vej i Ordrup.

I den nordligste del af Vange-
de ejerlaug findes Vinagervej
(1941), hvis navn er konstrueret
af grundejer, fabrikant Arnold
Petersen med begrundelse i, at
vejen forløber over Vintapper-
gårdens arealer. Mariebjergvej
(1966) går fra Nybrovej til kre-
matoriet og kirkegården. Nav-
net Mariebjerg var det tidligere
navn på Vintappergården, dette
slog imidlertid aldrig igennem.
Navnet er konstrueret af den da-

værende ejer Thomas Baildon,
der opkaldte gården efter sin
hustru Maria omkring 1770.

Den nordligste del af den gam-
le Stolpegårdsvej (1903) ændre-
de navn til Nybrovej (1937).
Den lille stikvej Knæbjerget
(1937) blev nedlagt ved anlæg-
get af Motorringvejen, ligesom
Gammelmosevej (1903) i dag
kun lige akkurat berører Vange-
de. Grusbakken (1926) og
Sandtoften (1948) er konstrue-
rede navne, der vidner om den
dårlige jord mellem Gammel-
mosen og Mariebjerg Kirke-
gård. Her er Vangedes eneste
egentlige industrikvarter place-
ret. Mesterlodden (1961) er et
håndværkerkvarter placeret ned
mod Gammelmosen.

Ørnegårdsvej er opkaldt efter
marken Ørneåsen, vejen hed
indtil 1914 Jægersborgvej. Sløj-
fen (1959) er anlagt i forbindelse
med Hørsholmvejen/Helsingør-
motorvejens frakørsel nr. 6. Ræ-
veskovvej (1914) er opkaldt ef-

Lyngbyvej omkring århundredeskiftet. For et øjeblik brydes vejfreden af
et kompagni soldater, der formodenlig har været i tjeneste ved nordfron-
ten. Lokalhistorisk arkiv, Gentofte

Den gamle Vangede Bom omkring århundredeskiftet. Lokalhistorisk ar-
kiv, Gentofte

Café & Galleri

Gentoftegade 39
Telefon 39 65 33 50

Gentofte

Dyrlæge
FawzyMorcous

Døgn og w eekend vagt tlf. 39 76 00 77

Nymose
Dyreklinik

Fodersalg.
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ter bakken 37 meter over havni-
veau med vandtårnet fra 1905.
Ved Ungdomsboligerne (1943)
med boligblokkene er tegnet af
Arne Jacobsen og Hans Wilhardt
og er placeret mellem to motor-
veje. Ved Stadion (1940) er na-
turligvis navngivet efter sin
funktion som adgangsvej til
Gentofte Stadion, der også er ud-
formet af Arne Jacobsen. NE-
SAs byggeri ved Lyngbyvejen
har givet navn til Lagergårdsvej
(1964), mens NOVO-Nordisk
har lagt navn til Niels Steensen-
vej (1938) og Hagedornsvej
(1982). Bebygelsen Vangedehu-
se rummer vejene Bank-Mikkel-
sens vej og Kellersvej. Andre
steder i kommunen og i Storkø-
benhavn findes masser af vej-
navne, der er opkaldt efter perso-
ner, men disse navne er de eneste
i Vangede (sammen med C.L.Ib-
sensvej, der er opkaldt efter en
grundejer).

Snogegårdsvej (1903) repræ-
senterer den ældgamle forbin-
delsesvej til landsbyen Buddin-
ge, mens Snogegårdsvænge
(1954) er en nyoprettet boligvej.
Sognevej, Herredsvej, Middel-
vej og Folkevej, alle fra 1927 er
navngivet efter gamle admini-
strative begreber.

Stolpegårdsvej (1903) var som
nævnt oprindeligt en længere

vej, den er sammen med Stolpe-
høj (1945) opkaldt efter de to
markante bronzealderhøje.
Stolbergsvej (1927) er derimod
ikke opkaldt efter en udflytter-
gård, men efter den senere Stål-
berggård, hvis bygninger stadig
findes på Vesterbyvej.

Brogårdsvej (1921) udgør del-
vist den gamle kirkesti fra Van-
gede til Gentofte Kirke nord om
søen, den blev først offentlig vej
i 1881, hvor den kaldtes Vange-
devej, den skiftede så navn i
1899 til Jernbanevej, hvilket
navn den bevarede i de næste 22
år. På Brogårdens jorder anlag-
des Søbredden (1926) med et
konstrueret vejnavn, der relate-
rer til placeringen, på vejen ses
en længe af den gamle Brogård.

Tjørnegårdsvej (1918) med
Tjørnekrogen (1923) og Tjørne-
stien (1941) samt C.L.Ibsensvej
(1903) findes i ejerlaugets alle-
røstligste hjørne ligesom Smak-
kegårdsvej (1928), der er op-
kaldt efter en Gentofteudflytter-
gård, hvis hovedbygning stadig
kan erkendes umiddelbart nord
for Gentofte Station.

Mosegårdsvej (1903) med
Moselukket (1949), Myrtoften
(1949), og Mosegårdsvænget
(1958) er naturligvis opkaldt ef-
ter Nymosen ligesom Nymose-
vej (1926) , Mosebuen (1926)
og Nymose Huse (1954), hvor
sidstnævnte er udødeliggjort af
Dan Turèll.

Byleddet (1926), Markvangen
(1927), Toftekærsvej (1926),
Agertoften (1935), Stænget
(1935), Fennevangen (1935),
Byleddet (1926), Fæstevej
(1926), Øksnevej (1931), Hø-
vænget (1936), Rørskærsvej
(1928) Skiftevej (1927) og så-
mænd også Horsevej (1926) er

alle konstruerede navne, hvor
ord fra tidligere tiders landbrug
og levevis indgår. På Gentofte
Rådhus har man haft øje for, at
store dele af Vangede endnu var
landbrugsland, og for at de gam-
le landbrugsudtryk ikke skulle
ende i glemmebogen, har man
ladet disse indgå i vejnavnene.
Et led er en adgangsvej til en
mark, der alt efter størrrelse og
form kaldtes tofte, fenne eller
vang. Rørskær betegner den
proces, hvor planten tagrør( der
bruges til stråtag) høstes. Et fæ-
ste betegner et ansættelsesfor-
hold. Øksne er det gamle navn
for okser (køer), ligesom hors
tilsvarende er det for en hest.

Grænsevej (1926) og Sogne-
grænsen (1971) er navngivet ef-
ter deres placering op imod
Gladsaxe kommune.

Der findes ingen Bakkegårds-
vej, men mindet om Nordre
Bakkegård er bevaret i Bakke-

vænget (1935), Nørrebakken
(1935), Skolebakken (1935),
Sønderbakken (1937) og i
Østerbakken (1955). Søager
(1929) er ligesom Kærvangen
(1926) og Koglevej (1943) kon-
struerede navne.

Snerlevej (1924) og Merianvej
(1927) er begge veje, der er ført
igennem fra Gentofte ejerlaug
fra Søgårdens udstykning, hvor
de fleste veje blev navngivet
med plantenavne.

Fuglegårdsvej (1908) er anlagt
som forbindelsesvej mellem
Vangede og Gentofte syd om
søen. Ved motorvejsanlægget
blev der efter lange diskussio-
ner bygget en bro over motorve-
jen. Denne vej er ligesom Fug-
legårdsvænget (1937) opkaldt
efter udflyttergården, der igen
fik sit navn efter Fugleengene
ved Gentofte Sø. På Fugle-
gårdsvej findes en højtliggende,

Maibom

Hylder og knægte efter mål

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

Baunegårdsvej 3 · 2820 Gentofte · 39 76 16 70

Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

NM

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80

Lyngbyvej en vinterdag omkring århundrendeskiftet med Holmegården i
baggrunden. “Jens Vejmand” er i gang med at slå skærver. Lokalhisto-
risk arkiv, Gentofte

Vintappergårdens hovedbygning lå
ud til den fredelige Lyngbyvej. Lo-
kalhistorisk arkiv, Gentofte

Kvalitetsrens udføres:
- Kilorens
- Alm Rens
- Skjortevask
- Ruskind & Pelse
- Gardinrensning
- Pelsopbevaring

Vangede Bygade 92
2820 Gentofte

fortsætter næste side
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firkantet plads, der blev anlagt,
fordi der ved anlægget var en
høj med en vandbeholder, som
var reservoir for et mindre, pri-
vat vandværk. Hegnsvej (1932)
er et konstrueret navn, mens
Gåsebjerget (1927) er et gam-
melt marknavn. Frugtparken
(1935) og Plantagevej (1924)
har deres navne efter de frugt-
plantager, der opstod her om-
kring starten af 1900-tallet.

Ellegårdsvej (1918) med Elle-
gårdsvænge (1945), Ellebækvej
(1926) og Ellemosevej (1924)
har mindelser tilbage til udflyt-
tergården, der er navngivet efter
det gamle navn for Gentofte
rende: Ellebækken. Ericavej
(1926) og Kildebakkegårds Al-
le (1916) er en fortsættelse af
Gladsaxe kommunes navngiv-
ning.

Den sydligste del af Vangede
ejerlaug forløber mellem Van-
gede Rende og Gentofte Rende.
Her lå Munkegård, hvis navn er
bevaret i Munkegårdsvej (1927)
med Munkehøj (1960) og Mun-

kely (1926), hvoraf sidstnævnte
er opkaldt efter et handelsgart-
neri. Dalstrøget (1926) er op-
kaldt efter de lave områder ned
mod Vangederenden, mens Af-
tenbakken (1926) og Ravne-
kærsvej (1926) er konstruerede
navne. Genvej (omkring 1980)
er også et konstrueret navn, der
referer til vejens karakter lige-
som Smutvej ved Vilvordevej!

Brødrevej, Frændevej, Frue-
vej, Hjemmevej og Mindevej er
alle konstruerede navne, hvor
man har valgt navne med til-
knytning til familielivet. Disse
er alle navngivet i 1926.

Frøbakken (1927) er opkladt
efter J.E.Ohlsens enkes forsøgs-
gård, der lå på Ndr. Munkegårds
jorder, mens Sønderengen
(1926) er et konstrueret navn,
der refererer til engarealerne
mod Gentofte rende. Almindin-
gen (1926) har ligesom den
bornholmske lokalitet navn ef-
ter fællesjord.

Røntoftevej (1926) er et kon-
strueret navn, mens Hulkærsvej
(1925) er et gammelt tørveskær,

som man har fundet på de ældre
udskiftningskort. Dyssegårds-
vej (1924) er navngivet efter en
Gentofteudflyttergård, der igen
er opkaldt efter bronzealderhø-
jen Ellehøj. Søndergårdsvej
(1926) er opkaldt efter Vange-
des sydligste og fjerneste ud-
flyttergård. Plantevej (1935)
har sit navn efter et handelsgart-
neri, Grøntoften (1931) er et
konstrueret navn, mens Sønder-
dalen (1936) og Vesterdalen
(1947) referer til terrænet, der
skråner ned mod små vandløb,
paralelt hermed er vejnavnene
Bækkebo (1926), Ved Renden
(1927) og Kanalbuen (1947).

Eskeager og Langengen (beg-
ge 1947) er begge gamle
marknavne, mens det for Slette-
vej (1926) er usikkert, om det er
et konstrueret navn, eller det re-
ferer til markstykket Mo-slet-
terne, der findes på det gamle
udskiftningskort.

I det sydvestlige hjørne af
Vangede ejerlaug ses Søborg
Hovedgade , der indtil 1927 hed
Frederiksborgvej. Herudover
findes Stjerneborg Alle (1910)
og Gladsaxevej (1907), disse er
især i Gladsaxe kommune.

Bag vejnavnene er i de fleste
tilfælde en parentes med et års-
tal. Det er første gang den på-
gældende vej nævnes i Gentofte
Kommunes Vejviser, der er ud-
kommet siden 1896. Vejeforlø-
bene kan naturligvis i mange til-
fælde være ældre, men det er
anført, første gang vejen omta-
les officielt. For hundrede år si-
den var Vangede bondeland
med enkelte garntnerier især i
den sydligste del, mens der var
enkelte butikker i Vangede
landsby. Fra midten af 1920-er-
ne tager udstykningen fat og i
enkelte år udparcelleres hele
gårde. I 1926 døbes der i alt 29
nye Vangede-veje, mens man
året efter har det næststørste an-
tal nemlig 15 nye veje, altså i alt
40% af vejene. Efter nogle års
stilstand kommer en mindre
bølge af vejdåber i midten af
1930-erne, mens der i de sidste
50 år blot er grundlagt ganske få
nye veje, idet Vangedeområder
nu er totalt udbygget.

Kilde: L. Gotfredsen: Veje i
Gentofte. Historie og Navngiv-
ning. Udgivet af Historisk-To-
pografisk selskab for Gentofte
Kommune. 1977. Udsolgt.

Omkring århundredeskiftet var der endnu landligt i Vangede. Billedet fra
1912 er taget fra hjørnet af Vangedevej (nuværende Brogårdsvej) og
Lyngbyvej. Lokalhistorisk arkiv, Gentofte

Lyngbyvejen før 1960 var endnu fredelig med trolley-busser og næsten
ingen biltrafik. Butikkerne med Vangede og omegns Brugsforening som
den nordligste faldt for vejudvidelsen fra 1965. Lokalhistorisk arkiv,
Gentofte

Så kan der hentes mere
inspiration i Lokalhistorisk
Selskabs årsskrift
" ", der kan
købes hos Skjold Burne i
Vangede Bygade

Gentofte Journalen

Er du interesseret
i lokalhistorie

Lokalhistorisk
Forening

Formand
Niels Ulrik K. Hansen 39 68 36 90
Kasserer, Hanne Tarp 39 65 82 85

Henvendelse vedr. foreningen

Ejnar Schüsler

Snedker- og tømrerfirma

v /Larsen & Schiøtz
Mesterlodden 6

39 64 23 45

39 65 25 11

Reparation & vedl igeholdelse
Special itet

Showroom

Inventar &
håndbygget køkkener

Ordrup Jagtvej 8
m/køkken og inventar

Ejnar Schüsler Parisersalonen

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

fortsat fra forrige side

B L IK K E NS L AGE R FIR MA

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

Kontor & værksted
Mesterlodden 30

A/S
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Mennesker behøver vand, næ-
ringsstoffer, vitaminer og mine-
raler for at leve.

Men væsken og maden skal for-
døjes, og det er, når vi fordøjer, at
der kan opstå problemer.

For selv om din fordøjelseska-
nal er god til at tilpasse sig den
mad og drikke, som du byder
den, kan det alligevel gå galt
flere steder.

Du kan få problemer med
blandt andet dårlig ånde, hals-
brand, luft i maven og diarre.

Heldigvis kan du selv gøre
meget for at undgå disse proble-
mer, eller gøre noget for at lin-
dre dem, hvis de opstår. Somme
tider kan lægemidler være en
nødvendig hjælp. Og er der tale
om svære eller længerevarende
symptomer skal lægen kontak-
tes.

Du bør selv føle dig som her-
re over din fordøjelseskanal
og ikke omvendt.

Det tager 1-3 dage for maden
at passere tarmene afhængigt
af, hvilken slags mad du spiser.
Fiberrig mad passerer hurtigere
igennem tarmene end fed og fi-
berfattig mad.

Får du forstoppelse så tænk på,
• at mange af symptomerne kan

afhjælpes ved at drikke rigelig
væske, mindst 2 liter om da-
gen, gerne vand.

• at spise mad med mange kost-
fibre. Der er mange fibre i rug-
brød, kartofler, gryn, grøntsa-
ger og frugt. Almindelig mørkt
rugbrød indeholder lige så
mange fibre som fuldkornsrug-
brød. Som alternativ til hvidt
brød er grahamsbrød godt. Det
er nemlig rigt på fibre.

• give dig tid ved toiletbesøg.
Gå på WC regelmæssigt, og
når trangen melder sig.

• få mest mulig motion. Fysisk
aktivitet stimulerer tarmens
bevægelser. Hos ældre eller
svagelige kan en daglig spad-
seretur virke gavnligt.

• at tænder og protese skal hol-
des i orden, så maden kan tyg-
ges ordentligt.

Hvis disse råd ikke er tilstræk-
kelige, kan du bruge et affø-
ringsmiddel, som er mildt og
virker på tarmens indhold.

Har du halsbrand, sure opstød
eller trykken og svien i maven,
kan der være problemer med en-
ten den muskel der lukker af
mellem din mavesæk og dit spi-
serør, eller med din mavesyre.

Vær opmærksom på, at du kan
gøre en del ved det, ved at
• undgå fed og stærkt krydret

mad,
• holde igen med kaffe og alko-

hol,
• spise små måltider og ikke

spiser de sidste 3 timer før
sengetid,

• ikke veje for meget,
• ikke ryge,
• undgå stramtsiddende tøj og
• undgå at bøje dig for meget

forover.
Hvis disse råd ikke er tilstræk-

kelige, kan du få medicin, der
virker mod sur mave.

Du kan også få medicin som
forhindrer ”halsbrand” d.v.s.
hindre mavesyren i at løbe tilba-
ge i spiserøret

Kom ind på apoteket og få en
brochurer samt et godt råd

Helle Thomasen
Vangede Apoteksudsalg

A poteket informerer om fordøjelse

K valiteten
i

højsædet

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

39 68 00 60
Mobil tlf. 28 19 96 60

Fax 39 68 00 60

Alle former for gulv-
behandling udføres for

boligselskaber, ejendomme
og private

Vi kommer og går til tiden
og samarbejder gerne

med andre håndværkere

Vi klarer også trapper på
forsvarlig vis og

rydder selvfølgelig op
efter os

Kongelysvej 23, baghuset

Din lokale
E jendomsmægler

Skal boligen sælges,
så tal med os!

Vi udarbejder
et salgsbudget, og

rådgiver helt uforpligtende.

gr atis

Ivan Peter
Br ich & Wør mer

39 68 33 30
www.brich-wormer.dk

www.vangede.dk

Statsaut. ejendomsmgl. & valuarer

Vangede Bygade 114
2820 Gentofte

Nu lokalt i Vangede på 10. år!

30

Billedindramning i
træ og aluminium
Opspænding af

broderier
Spejle efter ønske

Kunstplakater

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

Knive, sakse

og andet slibes

Cykler &

sko repareres

Stempler

Nøgle-kopier

fremstilles

Hundetegn &

dørskilte lev.

Fax · Laminering

God Jul & Godt Nytår
- og tak for det “gamle”

Juleferie 21/12-01 - 1/1-02
begge dage incl.

Kig ned til Finn

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

Rasmus Klump
havde inviteret
til fødselsdag
hos Matas i
Vangede, hvor
der blev serveret
dejlige pande-
kager.

Rasmus Klump i Vangede
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Charlotteklubbens
filmprogram
Klubbens medlemmer har valgt
disse film som vi viser i Gentof-
te Kino fra onsdag d. 23/1 og
følgende 10 onsdage.

Italiensk for begyndere, Ib
Schønberg, Himalaya, What
women want, Slip hestene løs,
Central station, Blinkende lyg-
ter, Den gyldne skål, East is
east, Brevet i flasken, Den ene-
ste ene.

Medlemskort koster kun
135,00 kr. halvårligt for alle 11
film.

Du kan også deltage i klub-
bens rejser og udflugter på dette
medlemskort.

Vil du ikke deltage i filmklub-
ben kan du få et medlemskort
uden bioadgang til 135,00 kr.
årlig. Dette giver dig adgang til
vore to afdelinger samt alle an-
dre arrangementer i og udenfor
klubben. Medlemskort til alt
dette købes i Charlotteklubben
mandag, tirsdag, torsdag, fre-
dag fra kl. 10-14.

Åben anonym
familierådgivning
Gentofte Kommune har et tilbud
til kommunens børnefamilier
om åben anonym rådgivning.
Familierne kan henvende sig på
eget initiativ, hvis der er pro-
blemstillinger, de har brug for at
drøfte med en udenforstående.

I Gentofte Familierådgivning er
der en psykolog og en socialråd-
giver, som har mange års erfaring
med familierådgivning. Man kan
henvende sig om f.eks. børnenes
udvikling og opdragelse, skils-
misse og sammenbragte børn,
forældrenes inbyrdes forhold el-
ler om sygdom og dødsfald.

Der er åbent for telefonisk el-
ler personlig henvendelse man-
dag kl. 17-19 og tirsdag kl. 14-
16. Torsdag kl. 9-11 kun telefo-
nisk henvendelse. Man kan be-
stille tid til en personlig samtale
eller få en samtale i telefonen.

Adressen er: Gentofte Fami-
lierådgivnng, Ordruphøjvej 1,
2920 Charlottenlund, Telefon
39 64 00 99

Birthe Engelbrecht
Psykolog

• Speciale: Klaverer og flygler
• Flytning og kontorflytning
• Møbelopbevaring

flytning er en tillidssag ...

T lf. 45 87 71 00
Det gode råd gør forskellen

17
77

Vangede Bygade 92 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 33 22

Åbent til kl. 18 alle hverdage – lørdag til kl. 14

Årets ekspedient ...
... blev Helle fra Vangede Apo-
teksudsalg.

Blandt alle, der havde indstil-
let en person til “Årets ekspedi-
ent” har vi trukket lod om 5 ga-
vekort á kr. 300,- til køb i en af
Vangede Bycentrums butikker
– og vinderene er:

Birte Enghoff, E. Sindahl
Nielsen, H. Jacobsen, Kirsten
Denn, Fabiola Halfter. Alle får tilsendt gavekort.

Vangede Bycentrum ønsker både vinderne af gavekort og Hel-
le tillykke.
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Vangede Slagteren Grønt og Frugt

Parkeringspladser foran butikkerne

Dennigs Konditori Nybolig

MunkegrillenMunkekiosken

torvetMunke

Ros til Lilleputterne
I slutningen af december mod-
tog GVI følgende brev attesteret
til ungdomsformand Kirsten
Ilkjær:

“Undertegnede havde d. 22/9
den fornøjelse at dømme en lil-
leputkamp mellem GVI og ØIF
(Østerbro IF) i Fælledparken.

I disse tider, hvor man hører
den ene historie efter den anden
om det negative ved at være
dommer, var det ganske forfri-
skende at dømme ovennævnte
kamp.

Fra første færd var der en utro-
lig positiv atmosfære. Allerede
inden kampen tog ikke alene
trænere, men også holdledere
sig tid til at sige pænt goddag.
Holdkortet var udfyldt på for-
hånd og oplysningerne om re-
servespillere kom prompte. Der
var kort sagt styr på tingene.

Under kampen oplevede jeg
det næsten usandsynlige, at in-
gen af mine dommerkendelser
blev negativt kommenteret!!!
Jeg tror det er længe siden, det
er sket sidst. Ydermere lagde
jeg mærke til, at alle anvisnin-
ger fra trænere og holdledere
blev fremført på en sober og po-
sitiv måde, som det hører sig til
med børn på det alderstrin. Ja –
det kan lyde som en selvfølge-
lighed, men jeg skal hilse og si-
ge, at det er det absolut ikke.

Efter kampen sagde ikke alene
trænere og ledere tak for kam-
pen, men også en del spillere.
Igen – det er ikke hver dag det
sker.

Tak fordi i gjorde det til en rig-
tig god dommerdag for under-
tegnede, (Peter Karlsen, Ka-
strup).”

FIND ET NAVN – OG VIND ET ÆBLE ...
Smykkelåse gør mange guld- og sølvkæder, perlekæder, stenkæder o.s.v.
ekstra elegante. Et smykke på smykket ...

Gennem de sidste par år har AAGAARD lanceret over 300 forskellige
smykkelåse – i mange spændende kombinationer af guld, sølv og
forskellige stene. Låsesystemet er flexibelt – og næsten genialt – idet man
kan skifte mellem låse og kæder i det uendelige.

Låsesystemet har aldrig fået et navn! Derfor spørger vi nu vore kunder:
Hvad skal dette unikke låsesystem hedde? Udfyld kuponen – aflevér den i
forretningen inden den 16. december 2001 og vær med i konkurrencen.

Det enkle
låsesystem giver

masser af
muligheder for at
bruge låsene på
forskellige kæder

(med de viste
“dupper”)

Vind denne
special-

designede,
eksklusive
smykkelås

i sterlingsølv
med 14 kt. guld

til en værdi af 695,- kr

Gentoftegade 33 · Tlf. 39 65 02 01

Jeg foreslår, at

låsesystemet skal hedde:

________________________________

HUSK AT AFLEVERE KUPONEN

HOS DIN GULDSMED INDEN

DEN 16. DECEMBER 2001

Navn:__________________________

Adr.:___________________________

Postnr./by:______________________

Tlf. nr.:_________________________

Kunst i Vangede
“Unge mennesker”
Tove Ólafsson
Munkegårdsskolen, Vangedevej,
har i en af deres gårdhaver en fi-
gur af billedhuggeren Tove Ólafs-
son, udført i islandsk sandsten.

Figuren er udført i 1962 og op-
stillet på skolen i 1972.

Tove Òlafsson (1909-1992) har
lagt vægt på hverdagsagtige men-
neskeskildringer. Drefor er tema-
erne “Mor og barn”, “Unge el-
skende”, Børnegrupper og kvin-
defigurer.

Hun har bl.a. figurer opstillet i
Eventyrhaven i Odense, Frederi-
cia rådhus og Holstebro sygehus.

EE

Fire GVI-piger på landsholdet

Stine Banke, Laura Poulsen,
Anna Nielsen og Mia Møller, er
fire dygtige GVI-piger, der var
udtaget til U-10-landsholdet.
Den 30. sept. mødte de Sverige
på Malmø IP, som en forkamp til
kvalifikations-kampen mellem

Sverige og Danmark i damefod-
bold. Kampen på 2x15 minutter
endte med dansk sejr på 5-1. Det
var en herlig oplevelse for hol-
det og de fire dygtige GVI-pi-
ger. Det bliver spændende at føl-
ge damefodbolden i fremtiden!
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MEMO S'
PIZZA-PASTA & GRILL HOUSE

Tlf. 39 65 70 76
Vangede Bygade 77

2820 Gentofte

!! Udbringning !!De ringer, vi bringer for 20,-
mellem kl. 16.00 & 21.30

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag
Lørdag-søndag
Helligdage

fra kl. 11 - 22
fra kl. 12 - 22
fra kl. 12 - 22

Frokosttilbud
kl. 11.00 - 16.00

K ONTAK T E N
aut. E L -ins tallatør

Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

Den nye smykkemode og lidt
ekstra spænding
Vinterens smykkemode er lagt
flot op på 40 sider i kataloget
Guldsmedens smykkeideer
Vinter 2001, som guldsmed Mo-
gens Poulsen netop har udsendt.
Endnu en gang har smykkede-
signerne formået at skabe en
masse spændende fornyelser i
moderigtige guld- og sølvsmyk-
ker. Nye former og linier, nye
flotte farvespil og til børnene et
nyt gemmested til “Min første
tand”.

Bl.a. viser designer Lasse
Lærke, at dansk håndværk og
elegant design kan forenes i
high-tech og high-touch stil.
Det sker i et elegant sæt ster-
lingsølv med guld og diamanter
fra den kendte From Sølvsmed-
je. Unique Bytteserie, designet
af Ulla og Bent Ranum, er også
dansk design i fornyet udgave,
og man får ombytningsret i op
til 2 år, idet man ved ombytning
til Unique smykke med større
brillanter kan få fuld godtgørel-
se af den oprindelige købspris.

Lanceringen af vinterens store
smykkekatalog er i år omgærdet
med lidt ekstra spænding for
den, som har lyst til at deltage i
en rask lille konkurrence:

Opgaven går ud på at finde på
et navn til en smykkelås. Smyk-
kefirmaet AAGAARD har gen-
nem de sidste par år lanceret et
væld af nye smykkelåse. Fleksi-
ble låsesystemer med mulighed
for at skifte mellem låse og
kæder i det uendelige. Men lå-
sesystemet har aldrig fået et
navn, så derfor spørger guld-
smed Mogens Poulsen: Hvad
skal systemet hedde? Har man
et forslag, skal det afleveres i
butikken inden den 16. decem-
ber 2001. Vinderpræmien er en
eksklusiv smykkelås formet
som et æble i sterlingsølv med
14 kt. guld, værdi 695,- kr. Den-
ne præmie udloddes i øvrigt i
hver eneste af de knap 200 for-
retninger, der udsender katalo-
get.

Jul

mode
Vangede Bygade 79 · Tlf. 39 65 31 38

På gensyn hos
Bente og Bente
vi pakker med
bånd og sløjfer

Sweetie Mode
ønsker alle i

Vangede en rigtig
glædelig julVi har nogle rigtig

gode gaveideer
Tørklæder
Bælter
Tasker
Punge
Smykker
Smarte
Netstrømper
Pelskraver
Bluser m/stene og
pallietter, guld &
kobber
Bluser i flot strik
m/mønster

Til den festlige aften
Nederdele · Toppe · Buks
Skjorter Kjoler m/stene
og Broderi
Jakkesæt, uldne frakker
og jakker m/aftagelige
Pelskraver

Top og nederdele
Pardon

- 50%

TAK
Efter 25 år i
Vangede bur-
de jeg havde
vist, at her
bakker vi op
om hinanden,
men jeg blev alligevel utroligt glædeligt overra-
sket, over at der var så mange fra Vangede, der vil-
le være med, til at gøre denne dag til et dejligt min-
de i mit liv. Tænk, der var ikke plads til Jer alle in-
de i butikken. I skal alle sammen, havde mange
tak for Jeres lykønskninger på min store dag.

Margit Winsløw, Wienersalonen
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VANGE DE B Y CE NT R U M

VI E R ME DL E M AF

Det lokale indkøbscenter

Mød os også på internettet www.vangede.dk

1) A.A.Cykler Nøgler Sko Service

2) Vangede Avis

4) Brdr.Torp Glarmester

6) Diligencen

7) Danni Sko

8) Danske Bank

11) Freilev FarveTapet Isenkram

12) NM Autoservice

15) Kontakten, El-service

16) Matas

18) Pariser Salonen3) Brogårdens Ismejeri

13) Pølsevognen iVangede City

17) Netto

åbent alle dage Tlf.

Tlf. 39 65 34 34

Tlf. 39 65 74 41

Tlf. 39 65 17 20

Tlf. 39 65 35 85

Tlf. 39 68 01 78

Tlf. 39 65 53 63

Tlf. 39 75 09 80

Tlf. 39 65 09 65

Tlf. 39 76 12 92

Tlf. 39 65 10 26

Tlf. 39 65 79 80

Tlf. 39 65 47 60

Tlf. 39 65 33 22

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

Tlf. 39 69 13 95

Tlf. 39 67 75 05

Tlf. 39 67 54 73

Tlf. 70 10 20 19

Tlf. 39 67 58 18

Tlf. 39 67 10 72

Tlf. 39 76 00 77

Tlf. 39 65 31 07

Tlf. 39 65 02 12

39 65 71 35 39 65 83 13

Tlf. 39 65 70 76

Tlf. 39 65 39 65

T

5) Café Rif

9) MexicoTakeAway delivery

10) Kirken,Vangede kirke

22) Skjold Burne

23) Silhouet

24) Super Brugsen

25) Sweetie Mode

26) Vangede Apoteksudsalg

27) Vangede Bibliotek

30) Ejend.mæg., Brich & Wørmer

31) Villabyernes Grill

32) Wienersalonen

33) Floristen

36) Munkekiosken

37) Vangede Slagteren

38) Munketorvets Frugt og Grønt

39) Nybolig

40) Dennigs konditori

41) Munkegrillen

42) Nymose Dyreklinik Døgnvagt

43) Danseskolen, Eka dans

44) La Spezia Pizza & Grill

45) Totten Tine / Anette

47) Memo’s Pizza-Pasta & Grill

48) Murer &VVS Kjeld Hansen

50) Comet rens lf. 39 67 08 47

Fortæl annoncørerne når du har set deres annonce i Vangede Avis

L

Nr

p.t. lukket

medlem

ikke medlem

Medlemsbutikkerne
på, at de har dette

mærke siddende i deres ruder

kan du
kende

9
Ø

for

navn

1.2.3.4.5.

nskeseddel

N
avn:________

___________A
lder:

_______

A
dresse: ______

___________
____________

Postnr.:_______B
y:

________
____________

T
lf.: _________

___________
____________

D
u m

å gerne lave din egen ønskeseddel og skrive flere ønsker på. D
u kan også sende

dine ønsker pr. em
ail til julem

anden@
vangede.dk

D
er kan kun afleveres én ønskeseddel pr. person enten pr. em

ail eller i kontaktkassen
hos M

unkekiosken eller C
afe R

IF. A
lle ønskesedler, der er afleveret den 15. decem

ber
2001 deltager i julem

andens lodtrækning den 16. decem
ber kl. 14:00 ved

SuperB
rugsen i Vangede B

ygade

Må kopieres


