
Brixtofte og alle de andre
Man har det jo med at holde
med skurkene, hvis de altså ik-
ke bare er blodtørstige og onde,
men når de som Thorsen og
Brixtofte fører sig frem i en let
rødvinsrus, charmerende og
med store ord og hurtige replik-
ker til de arme mennesker, der
formaster sig til at påpege visse
fodfejl, så holder vi af dem. Der
er noget forsonende ved folk,
der afslører sig og tør udstille
sig selv i et land, hvor det for-
dægtige ellers bliver foretaget i
det stille og under dække af bor-
gerlig pænhed.

Riskær, Bonde Nielsen, Bøje
Nielsen, Thorsen og nu Brixtof-
te. De har personligheden til
fælles, de har driftigheden til
fælles og de ville uden proble-
mer kunne træde ind i enhver
westernfilm og klare sig glim-
rende som whiskydrikkende
skurke. Trads ville ikke. Han
opdagede aldrig, at der hører
begavelse og charme og ikke
mindst visioner til at blive aner-
kendt skurk.

Nu er det ikke dette lille yd-
myge blads agt at plædere for
ulovligheder blandt vore politi-
kere. Så langt fra. Men vi vil da
gerne være med til at påvise, at
lidt af de visioner, som vore
vidtløftige bægersvingere be-
sidder måske gerne måtte for-
plante sig til vore breddegrader.

Her i Vangede ville der være
masser at bruge penge på. Man
tænker mistrøstigt på, det idioti-
ske byggeri på Nybrovej, som
har ført til trafikkaos, farlige si-
tuationer og forurening. Hvor
var visionen i det?? Hvorfor
skulle det ligger her midt i en
bydel. Alle andre steder i ver-
den ligger den slags, hvor det
bør ligge – ude på en pløjemark.
Med lidt visioner havde der lig-
get et kombineret kultur- og
sportscenter eller måske bare en
smuk park. Det må være et lager
af vinen “Okseblod”, der fører
til så ringe en tankegang hos by-
planlæggere. Gå selv en tur og
se på det. Vorherre bevares. Må
vi bede om lidt større armbevæ-
gelser.

Med venlig hilsen
Gæsteskribent

John Olsen
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Læs denne gang om
Hennings tur gennem

Vangede
En morgen i en hunds liv

Vangede Batteri,
fugleliv i mosen,
mode i Vangede,
ny Vangedebog
og meget mere

Besøg
Vi er i gang med modernisering af hjemmsiden og
har bl.a. indbudt gæsteskribenter til at skrive om
deres hjertesager i Vangede.
Læs John Stefan Olsens verbale vrede over
Ikea-byggeriet på Nybrovej.
John har også leveret dette nummers leder.
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Hennings tur gennem Vangede
Folkekirkens Nødhjælps
Genbrugsbutik i Vangede

Forretningen har eksisteret i 6
år. Der blev i 2001 89.000 kr. i
overskud til humanitært arbejde
på salget i genbrugsforretnin-
gen i Vangede Bygade, efter at
huslejen og udgifterne til lys var
fratrukket årets omsætning det
laveste i lang tid. Det var de to,
der havde vagten mandag mor-
gen ikke helt tilfredse med. For
selv om ca. 20 ældre pensioni-
ster slider i forretningen hver
uge, må man altså nøjes med
dette lidt magre resultat. Belø-
bet går ubeskåret til Folkekir-
kens Nødhjælp.

Det overskydende tøj sendes
til Ukraine, hvor det modtages
med taknemmelighed. Der er
som sagt 20 damer, der gratis
ekspederer i forretningen på
skift med vagter fra 10-13.30 og
13.30-17.00. Man har så vidt
muligt åbent hver dag, men da
det er ældre mennesker, kan der
være afbud en gang imellem –
derfor vil man gerne have nogle
afløsere, som man kan indkalde
i sådanne tilfælde, så har du lyst
til at hjælpe i forretningen, så
meld dig i forretningens åb-
ningstid. Det vil glæde, hvis
man kunne få flere gjort interes-
seret. Glæden ved arbejdet bæ-
rer lønnen i sig selv. Varerne
man sælger i butikken er gaver
fra Vangedes beboere – og man
er selvfølgelig stadig interesse-
ret i at modtage leverancer fra
alle, der har noget tilovers eller
trænger til fornyelse.

De to damer, der havde vagten
den mandag formiddag, da jeg
besøgte forretningen var Ruth
Kristensen og Bente Knudsen

og jeg følte, at idealismen lyste
ud af dem. Så gå ned og se på
varerne og støt det gode formål
som Folkekirkens Nødhjælp
formidler.

Niels Madsens autovæk-
sted har 25 års jubilæum
Den 2. maj 1977 startede Niels
Madsen sit autoværksted på
Grusbakken og i 1983 flyttede
han til den nuværende adresse
på Stolpegårdsvej 16. Foruden
reparationer sælger firmet også
brugte biler, så der er nok at se
til i det daglige, derfor er det og-
så fruen, der ordner det daglige
regnskab. Men at det er et fami-
lieforetagende understreges af,
at sønnen Jan arbejder i værk-
stedet, han er gammel GVI’er –
og det trækker en del kunder til.
Hele 6 lærlinge har Niels Mad-
sen udlært gennem årene, og
heri blandt sønnen.

Den 2. maj mellem kl. 13 og
17 er der reception, hvor man
håber at se mange kunder og
forretningsforbindelser.

Vangede Avis ønsker tillykke
med jubilæet og håber på mange
gode år i Vangede.

Godt initiativ – TK udlej-
ning
Torben Klausen, Stolpegårdsvej
17, har startet en udlejningsfor-
retning – T K Udlejning – der
henvender sig til Gør det Selv-
folket, hvor han udlejer forskel-
lige hjælpemidler til have og
hus. Her skal nævnes pælebor,
sømpistol, brændekløver, have-
fræser, kædesav, tapetafdamper
m.m. Listen er meget lang. Alt
sammen udstyr der gør tingene
nemmere uden, at man selv skal
ud og købe. Desuden kan man få

hjælp af Torben Klausen selv,
samt forskellige samarbejds-
partnere, hvis problemerne sy-
nes alt for store for én selv. Se i
øvrigt Torben Klausens annon-
ce, her i bladet, der fortæller om
åbnings- og telefontider m.m.

Vangede Avis synes, det er et
strålende initiativ. Vi ønsker
Torben Klausen held og lykke.

Tidssvarende legepladser
på historiske arealer
Kommunen har udsendt Budget
2002, der bl. a. fortæller, at der
sat 600.000 kr. af til legepladser
ved Vangede Fort og i Ordrup
Park. Legepladserne skal gøres
mere attraktive for børnene og
nemmere at overskue for de
voksne. Ved Vangede Fort bliver
legepladsen flyttet uden for sel-
ve fortet og placeret i det åbne
og solbeskinnede græsareal.

Jeg vil foreslå, at man også
sætter nogle bænke op på områ-
det – nærmeste nabo er jo æl-
drecentret på den nu nedlagte
Mosegaard Skole. Det vil sik-
kert harmonere godt sammen –
ældre og børn!

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.

Børnehjørnet hos Totten
fylder 5 år
Vore kunder har nu i 5 år haft
stor glæde af vores børnehjørne,
hvor børnene kan underholde
sig selv, mens far og mor bliver
klippet. Vi fejre det med en bør-
netegnekonkurrence. Kom og
besøg vores hyggelige børne-
hjørne og drik en kop kaffe
mens børnene fremtryller en
tegning til konkurrencen. Vi
præmiere de 4 bedste tegninger
med gavekort til klipning. Du
skal have været nede i vores bør-
nehjørne og tegne inden den 15.
marts. Se vores annonce side 10.

Dyrlæge
FawzyMorcous

Døgn og w eekend vagt tlf. 39 76 00 77

Nymose
Dyreklinik

Fodersalg.

K ONTAK T E N
aut. E L -ins tallatør

Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60
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v/Margit Winsløw
Vangede Bygade 92
telefon 39 65 78 91

Wiener
Salonen

for

ham og

hende

k lip

k røl

Vangede Apoteksudsalg
Vangede Bygade 77

2820 Gentofte
39 65 46 00

Besøg vores hjemmeside: www.gentofte-apotek.dk
... eller send os en mail: vangede@apoteksudsalg.inbox.as
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Kvalitetsrens udføres:
- Kilorens
- Alm Rens
- Skjortevask
- Ruskind & Pelse
- Gardinrensning
- Pelsopbevaring

Vangede Bygade 92
2820 Gentofte

Klokken 14 gik det løs igen, med
endnu en tøndeslagning, men den-
ne gang kun for voksne, det var
Skjold Burne og Matas, der havde
hængt en tønde op i træet udfor
Skjold Burne, der kom ca. 20-24
voksne og et par børn, der ikke sy-
nes de havde fået slået nok til tøn-
derne. Præmierne for bedste ud-
klædning kunne spares, for ingen
af de voksne havde klædt sig spe-
cielt ud til lejligheden, og deres
hverdagstøj var ikke fantasifuldt
nok til præmiering.

Søndag var der fastelavn i Ny-
mosen, se næste side

Allerede fredag den 15. feb.
var der igen festlig stemning i
Vangede, Café RIF gav start-
skuddet til en række fredage
med sydlandsk stemning og den-
ne aften var der optræden med
mavedans.

Fastelavn i Vangede

DUI havde igen i år arrange-
ret en flot tøndeslagning for
børnene og der var både
præmier til konger og dron-
ninger, der blev sluttet af
med fastelavnsboller og ca-
cao som var sponsoreret af
SuperBrugsen

Efter tøndeslagning kunne
børn og voksne fortsætte i
Café RIF, som havde besøg
af RIF-trolden. Her blev der
læst eventyr og givet præmi-
er til flotteste udklædninger.
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Grøn Guide

Børn, trafiksikkerhed
og sundhed i Vangede
Grøn Guide i Gentofte opfordrer
til at lade børnene gå eller cykle
til skole. Følg dem på vej!! Og
nyd turen og glæden ved at være
med til at sikre nogle sunde børn
og et sundere miljø i Vangede.

Så vær opmærksom på:
• Bilerne omkring skoler og in-

stitioner giver en øget luftfor-
urening som skader børnene.

• Børnene lærer ikke at færdes i
trafikken

• Børnenen går glip af den dag-
lige motion

• Vi kan godt lide at vide præ-
cis, hvor de er og, hvad de
foretager sig hele tiden. Men
børn i skolealderen kan godt
tage ansvaret for sig selv og

gå i skole. Og de har godt af
det!

• En effektiv sidegevinst for
børnene er følelsen af at tage
ansvaret for sig selv og glæden
ved at kunne klare noget, som
mor og far stoler på, at de kan.

• Undersøgelser viser, at børn
der får for lidt motion får hel-
bredsmæssige problemer. Børn
har brug for at bevæge sig for
at vokse. De sidder stille det
meste af dagen og størstepar-
ten af børns legemønster i dag
involverer ikke aktiv leg.

Lene Midtgaard
Grøn Guide i Gentofte

Tlf.: 39 64 52 93
Mail: guide@gg-gentofte.dk

www.gg-gentofte.dk

Endnu en festlig dag i GVI Restaurant
Fastelavn for børn og voksne

Søndag var fodboldspil-
lerne klædt ud som alt
andet end sportsfolk –
det var meget flot og
festligt at se alle de

glade børn som havde
gemt sig bag diverse
masker.

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

Mosebuen 28 · 2820 Gentofte

Telefon: 40 58 16 93

GVI Restaurant
v/Leif Raun

Selskaber · Mad ud af huset
– du ringer og henter selv

Hver torsdag stegt flæsk m/persillesauce 59,- kr.
Hver dag pasta m/kødsauce 35,- kr.

Mandag: Hakkebøf m/bløde løg
Tirsdag: Mørbradgryde
Onsdag: Svinekotelet m/ris og karry
Torsdag: Entrecote Bearnaise

Børn u/12 år

55,- kr.
30,- kr.

Køkkenet åbent mellem kl. 17 - 21

D
ag

en
s 

re
t

Se ned til Finn ·
Vangede Bygade 80 · 39 65 34 34

A.A.-C.N.S. Service

:-o:–LONd S

VindVi trækker lod om 2 gavekort á kr. 250,-

aflever kuponen i cykelbutikken senest 1. april

-- --- ----- ----------
Vinderne får beskeddirekte

Navn

Adresse

Postnr. & By Tlf.

Ældre hjælper Ældre
Nu kommer der gang i vores
ombygninger i Nymosehave.
Gentofte kommune har bevilget
penge til ombygning af de gam-
le gårdtoiletter. Her indretter vi
et video/film-værksted, edb-
værksted og en telefonstjerne –
alt for de ældre, drevet af frivilli-
ge, flest ældre.

Til sommer går vi i gang med at
indrette rummene og forventer
at kunne indvie disse nye ældre-
aktiviteter i september.

I næste nr. af Vangede Avis
kommer vi med en ønskeseddel
om diverse, lige fra at male
vægge til at skaffe udstyr, fra
køleskab til edb.

Som hidtil træffes vi i Charlotte-
klubben hver torsdag kl. 14 - 16.

Med venlig hilsen
f. Ældre hjælper Ældre

Poul Egede Glahn

B esøg...
Pølsevognen

i
Vangede City

Mandag - Fr edag
K l. 11.30 - 19.00

Åben:

Arbejd, som om du
skulle leve evigt. Elsk,
som skulle du dø i dag.

Seneca



Vangede B ygade 61 · 2820 Gentofte · T lf. 39 68 05 38
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Din lokale

Tømmerhandel
Buddinge

Trælasthandel A/S

Buddingevej 272-278
2860 Søborg

v/ Buddinge Hovedbanegård

39 56 04 11

En ganske almindelig morgen i
en ganske almindelig hunds liv!
Vækkeuret ringer kl. seks, men det
reagerer jeg ikke på. Min lune
plads under dynen er svær at
forlade, og min “mor” skal først
lave kaffe, spise morgenmad og
læse avis, før der sker ting og sa-
ger: Med ét kan jeg høre hunde-
snor og halsbånd klirre – så kan
jeg få fart på – op ad trappen i
fuld firspring. Nu skal vi hente
foder til svanerne i Nymosen.
Sækken med byg befinder sig i
garagen – et meget spændende
sted, hvor der er mulighed for
musejagt. Tidligere boede der
én i græsslåmaskinen! Jeg hav-
de nær splittet det hele ad for at
fange den!

Ude på vejen venter de pok-
kers krager: De vil have hunde-
guffer fra min private lomme –
hvilket IKKE passe mig! Efter
det sorte krapyls affodring løber
vi mod mosen. Det kan hænde,
at jeg ikke kan holde mig: men
lægger et visitkort, der skal
samles op i en pose. Desværre
er det en langvarig jonglørkunst
at holde sammen på det hele, så
jeg benytter lejligheden til at
stikke hoveder ned i jogging-
bukselommen efter guffer. Re-
sultatet: bukserne ryger ned om
knæhaserne på min “mor”, der
så står midt på vejen med svane-
mad i den ene hånd – hundeef-
terladenskaber i den anden og
bukserne nede om haserne –
klokken syv-femten om morge-
nen! Heldigvis uden mange til-
skuere på dette ukristelige tids-
punkt af dagen!

Med disse genvordigheder
lagt bag os når vil til mosen,

hvor svanerne og deres to unger
utålmodigt venter på den dagli-
ge affodring.

Desværre har jeg fået besked
på at alle – siger og skriver AL-
LE fjerkræ er min “mors” priva-
te ejendom, så jeg må kønt kig-
ge på, mens svaner og ænder
hugger i sig af byggen.

Well – jeg kan være heldig at
møde min beagle-veninde
Whoopi – og så tager vi på ræ-
vejagt! Kors, hvor vi spæner –
og kors, hvor madammerne hy-
ler efter os.

Vi er da bare ligeglade – vi
kommer når det passer os med
tre meter lange tunger – og tager
gerne imod møgfaldet – vi har
haft det så skægt!

Jeppe

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

Vi har en meget bredt udvalg i
udstyr til rigtig sport
og til rigtig pris

Lige nu forårets nyheder i

... plus mange gode tilbud

Fodboldstøvler
Løbesko
Fritidssko
Børnesko

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

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,

netop til dig!

vi sikrer at du ikke
kun får løbesko, men den rigtige
løbesko,

Din lokale

Vores speciale er løb:

Sportsforretning

Billedindramning i
træ og aluminium
Opspænding af

broderier
Spejle efter ønske

Kunstplakater

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

Nyt fra
Charlotteklubben

4. marts: Keld og Hilda under-
holder i Vangede kirkes mødelo-
kaler kl. 12.15. Pris: 50,00 kr.
Der serveres kaffe med fransk-
brød og kage.

30. maj: tur til Præstø med
besøg på Nysø Slot og middag
ved Præstø Fjord. Vi kører en
tur i omegnen og kører tilbage
til Præstø og drikker kaffe. Pris:
250,00 kr.

1 august: til Kerteminde kl. 8
morgen. Vi skal på Johan Lar-
sens museum og se de smukke
malerier af især fugle. Efter
frokost kører vi til Fjord og bælt
centret, hvor vi kan gå på havets
bund og nyde dyre og planteliv.

I centret drikkes kaffe.
Pris: 275,00 kr.

Billetter købes på kontoret,
hvor også medlemskort á
135,00 købes.

Alle busser afgår fra Vangede
Bygade 55.

24. august: rejse til Østrig
Karnten i 9 dage. Østrigs smuk-
keste område. Kom ind og få
program og katalog over rejsen.

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

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
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Fra Kirken af Jacob Rønnow

En fordel at være kendt
Når man har brug for økono-
misk rådgivning er det en for-
del at være et kendt ansigt i sin
bank.

Man behøver ikke ryste op
med hele sin livshistorie, hver
gang man har brug for et lån
eller skal investere sin opspa-
ring, siger filialchef Henrik
Dyreborg.

Når banken kender dig, er
der ikke behov for så mange
spørgsmål. Beslutninger kan
tages hurtigt og du kan hurtigt
få et svar. Og uanset om du kan
lide at få lidt ekstra service og
opmærksomhed, eller om du
foretrækker at ordne mange at
tingene selv, så har vi en løs-
ning, som passer til dig.

I de mere end 70 år Danske
Bank har eksisteret i Vangede
er det vores erfaring, at kun-
derne bliver i banken. Det tror
vi blandt andet skyldes, at de
kan nikke genkendende til
ovennævnte.

Henrik Dyreborg har kun
været i Vangede i knap 1 år,
men selvom han kommer ude-
fra, føler jeg han har taget Van-
gede til sig og udstråler en vel-

kommenhed samt respekt for
bankens kunder fra landsbyen.

Det er dejligt at besøge vores
bank her i Vangede og blive
hilst velkommen og se at det
ikke kun er mig men langt de
fleste kunder, der er kendt af
bankpersonalet, det gør at man
ligefrem kan nyde at stå i kø.

Så selvom vi kan klare det
meste hjemme over internet-
tet, hvilket kan være yderst be-
hageligt og nemt i mange situ-
ationer er det nu dejligt livsbe-
kræftende, at der stadig sidder
rigtige mennesker i vores egen
bank

red.

Sammensværgelsen i jerusalem
Det lyder som titlen på en krimi-
nalfilm, men sådan kunne man
egentlig godt kalde det, der ske-
te i påsken! Grunden til at vi har
påske og påskeferie er, at Jesus
var enormt
populær
hos de fle-
ste, men
hans fjen-
der var me-
get stærke.

Efter pal-
mesøndag
blev fjen-
derne enige om at bortføre ham
og få ham ryddet af vejen, når
han ikke var sammen med alle
sine venner. Det lykkedes!

Skærtorsdag, om aftenen, blev
han anholdt og forhørt. Lang-
fredag blev han dømt til døden
og korsfæstet. Lørdag troede al-
le hans disciple at alt var tabt.

Men påskemorgen, da kvin-
derne gik ud til hans grav for at
smøre salve og parfume på hans
lig, var graven tom.

Jesus Kristus havde vist sig
stærkere
end døden!
De så ham
igen og var
sammen
med ham
lidt endnu.
Fra da af
turde man
tro, at Gud

er stærkere end selv døden.
Det er da godt budskab, og

derfor fejrer vi påske!
Det kan I høre mere om bl. a. i

Vangede Kirke

GOD PÅSKE og på gensyn,
Jakob Rönnow, sognepræst

Flere tusind
år gammel
sag fejres

stadig

udlejning

Stort udvalg bl.a.

Ring for tilbud

Åbningstider

Anlægsarbejde:
(udført af prof. anlægsgartner).

Sten og fliser, alt i hegn,
renovering af haver.

Havefræsning, beskæring
og træfældning, topkapning.

Pælebord, sømpistol,
brændekløver, kompressor,

havefræser, kædesav,
tapetafdamper, m.m.

v/Torben Klausen
Stolpegårdsvej 17

2820 Gentofte
26 17 15 47

mandag-fredag 16.00-18.00
lørdag 8.00-13.00
søndag 8.00-12.00

T K.
Babytræf
Tirsdag den 5. marts begynder
en ny række Babytræf i kirkens
lokaler. I må se efter i kirkebla-
det eller på nettet, om indholdet
af det enkelte Babytræf.

Der kommer både noget om
førstehjælp, om kost og allergi,
om massage og fysioterapi, om
baby-psykologi, om sproglig
udvikling, naturoplevelser og
meget mere. Det koster ikke no-
get. Man skal bare møde op - li-
ge som de andre nybagte mødre.

Sognemedhjælper Anette Skytte
og sognepræst Jakob Rönnow

Påske i Vangede Kirke
I år begynder påsken allerede
onsdag den 20. marts, hvor der i
kirken bliver påskemusik med
N. Zahles Kor. Det begynder kl.
19.30 og vi skal bl. a. høre både
Brahms og Schubert.

Dette er kun et mindre udpluk
af hvad der sker i Kirken, se me-
re i kirkebladet, på kirkens
hjemmeside eller i Vangedes
kalender på www.vangede.dk
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Vangede Batteri/ Fortet i Vangede
Af Niels Urik K. Hansen, form. for Lokalhistorisk forening Gentofte.

Vangede Batteri eller fortet, som
det tit kaldes, ligger som et lille
stykke fortid, omgivet af bebyg-
gelse og park, men det er et led i
en større helhed nemlig Køben-
havns landbefæstning fra 1880-
erne, der blev yderligere for-
stærket efter 1914.

Strategien: Efter at de gamle
volde omkring middelalderby-
en København havde bevist de-
res anvendelighed i svenskekri-
gen 1657-60, blev det under
englænderkrigen i 1807 klart, at
København kunne beskydes fra
landsiden uden problemer. I

1856 var det slut med den gamle
fæstning, vagterne ved byporte-
ne blev inddraget og selve port-
bygningerne nedrevet. Demar-
kationslinjerne foran fæstnin-
gen (forbud mod bebyggelse)
ophævedes, og København lå
nu forsvarsløs imod et angreb
fra landsiden. Forsvarsvenlige
kræfter arbejdede på et ny fæst-
ningsring, men der skete ikke
noget. Katastrofen ved Dybbøl i
1864, hvor en undertallig hær i
dårligt forberedte stillinger med
blokhuse af træ kæmpede for-
gæves mod tyske tropper, un-
derstøttede tanken om et styrket
forsvar af Hovedstaden.

Efter flere års diskussion og
private initiativer lykkedes det
den konservative regering at få
bevilget penge til bygning af en
ny og moderne fæstningslinje
omkring København. Det var
provisorietiden, hvor Folketin-

get var sat uden for indflydelse.
Her byggedes et omfattende be-
fæstningssystem i årene 1886-
94, hvorefter arbejdet standse-
des med en næsten fuldført
fæstningsring rundt om byen i
en passende afstand. Her kom-
mer Vangede ind i billedet.

Taktikken: Terrænet diktere-
de fæstningens udseende. På
den flade Hedeboegn byggede
man et 10 km langt sammen-
hængende moderne voldsystem
fra Avedøre til Utterslev mose
(Vestenceinten). Fra Lyngby til
Klampenborg dannede naturli-
ge lavninger med mulighed for
vandfyldning fra Furesø/Lyng-
by sø en naturlig spærring, der
forstærkedes med forter. Det
nordvestlige afsnit havde deri-
mod ingen vandhindring, men
bestod af en række fremskudte
forter med mellemliggende bat-
terier. Den yderste fortrække
bestod af Gladsaxe-. Bag-
sværd-, Lyngby- og Garderhøj-
forter, mens den indre batteri-
række var Tinghøj, Buddinge
og altså Vangede batteri. Alle
disse anlæg var betonstøbte og

kan genfindes mere eller min-
dre intakte i dag. Ved 1. ver-
denskrigs udbrud færdiggjordes
fæstningen helt, og der supple-
redes med en feltbefæstning
bl.a. den såkaldte Vintapper-
gårdsstilling med skyttegrave,
pigtråd og enkelte betonstillin-
ger bl.a. på Mariebjerg kirke-
gård og i en privat have på
Smakkegårdsvej.

Vangede Batteri blev opført
1887/88 på en høj bakke 37 m
over havniveau på Snogegår-
dens og Stolpegårdens jorder.
Det konstrueredes med en lette-
re konstruktion end forterne og
bestod af en central kasemat
(bombesikkert rum) med to
panserforsvindingstårne hver
med en mitrailleuse (maskinge-
vær), nogle belægningsrum, et
køkken og et ammunitions-ma-
gasin. På hver side af dette var
der anneksbatterier af jord men
med betonkanonstillinger, hvor
det mindre, nordlige gik ca. 100
m mod nordøst med plads til 3
kanoner, mens den større sydli-
ge del strakte sig 200 m sønder-
ud og havde plads til 6 kanoner.

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

Den nordlige kanonstilling.

Fortets placering i vejmønsteret ses tydelig på kortet fra Gentofte byplan
fra 1944, mens det på et moderne kort er fremhævet ved at samkopiere
en originaltegning over kortet.

Den centrale del af Vangede Batteri før det blev dækket med jord. Man
kan se kaponiererne, hvor der er placeret vinduer og panserdøre. Skyde-
skåret til bestrygning af struben ses bag de to mænd. Alle fotos fra Lo-
kalhistorisk arkiv, Gentofte.
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Batteriet bestod på ydersiden
mod nordvest af en 10 m bred,
tør grav, der var 1-2 m dyb. Den-
ne var beplantet med hybenro-
ser og tjørn, idet pigtråd endnu
ikke var opfundet. Over kase-
mattaget var der et lag af granit-
sten, der skulle forhindre, at be-
tonloftet tog skade ved granat-
nedslag. De 9 kanoner havde en
indre diameter på 12 cm, og de-
res ammunition opbevaredes

både centralt i batteriet og i for-
håndsmagasiner.

Første Verdenskrig brød ud i
1914 og landbefæstningen fik
sin tiltænkte rolle. Der uddan-
nedes soldater (kaldet sikrings-
styrken), og i disse år var der
65.000 mand under våben, det
er den største hærstyrke Dan-
mark nogensinde har rådet over.
De trange belægningsrum fun-
gerede i disse år som de var be-
regnede til. Danmark holdt sig
neutral, man udlagde miner og
forstærkede forsvaret af Køben-
havn med en fremskudt linje fra
Køge til Roskilde (Tunestillin-
gen). Man ønskede ikke et nyt
Dybbøl, hvor Danmarks eksi-
stens kunne trues. Men tyskerne
angreb ikke Danmark, krigen
drev udenom, og befæstnings-
anlægget kom (heldigvis) aldrig
i brug. I de tyske marinearkiver
i Freiburg fandt en dansk histo-
riker i 1970 en plan for et på-
tænkt angreb på Danamrk i
1916: Fall J. De kejserlige tyske
tropper fik imidlertid fuldt op at
gøre på de centraleuropæiske

slagmarker, og Danmark gik fri.
Hurtigt efter verdenskrigens af-
slutning desarmeredes og ned-
lagdes fæstningen så i 1920.

Vangede Batteri i dag. Gen-
tofte Kommune overtog heref-
ter batteriet og frasolgte dele af
det til private lodsejere, mens
andre dele blev udlagt til park.
Den centrale kasematbygning
blev dækket med jord og udgør i
dag parken mellem Horsevæn-
get og den tidligere Mosegård-
skole. Den nordlige del er beva-
ret omtrent i sin oprindelige
skikkelse dog efterhånden slø-
ret af vegetation. Den sydlige
største del ned mod Tofte-
kærsvej er bebygget og delvist
forsvundet. Villaen Herredsvej
2 er bygget ovenpå batterilinjen,
hvor der i haven kan erkendes
en betonmur til kanonstilling,
mens villaen Snogegårdsvej 31
er så heldig at være ejer af en lil-
le betonkasemat, der oprinde-

ligt var beregnet til ammuniti-
on, som et frostsikkert forråds-
rum.

Bevaring. Selvom Vangede
Batteri for længst har udtjent sin
rolle som militært støttepunkt,
så er dele af det heldigvis beva-
rede og er fredet efter naturbe-
skyttelsesloven som et fortids-
minde, idet det er over 100 år.
Der er i disse år en stigende in-
teresse for at bevare Købehavns
landbefæstning, og om en år-
række kan man forestille sig, at
den centrale del af Vangede
Batteri bliver udgravet og bliver
til museum i lighed med Gar-
derhøjfortet.

Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

NM

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80

Oversigtskort over Københavns
landbefæstning med enceinten,
fort-rækken og batterierne. Turist-
foreningens årbog 1954.

Betonbriske fra Vangede Batteri

Adgangsvej til Vangede Batteri.
Læg mærke til skorstenen, hvor
mandskabet fyrer godt i de kolde
rum.

Udsnit af det militære kort p8 SØ i
målestoksforholdet 1:10.000 fra år
1900. Kortet er oprindeligt tegnet
til brug for Københavns Landbe-
fæstning. Højdekurvernes ækvidi-
stance er 1 m. Vangede landsby
fungerer endnu som landsby. De
små tal midt i markfeltet betegner
sædskiftet, mens X betyder regelløs
drift.

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

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

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
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Motion og alsidig idræt for alle

GENTOFTE IDRÆTS KLUB (GIK)
Gentofte Stadion/Nymosehave

GIK’s Forårs-program 2002!
GIK’s 60 års sæson starter med at genoptage en social tradition med

Kontakt for deltagelse med oplysning om atletik- og motionstræning
Leif Helsted på tlf. 39 67 01 22.

Aldersklasser: 8-10 år øvelser: 60 m løb - længdespring - boldkast
Aldersklasser: 11-13 år øvelser: 80 m løb - højdespring - kuglestød

Individuelle mestre vil blive kåret i løb, spring og kast i hver
aldersklasse for piger og drenge.

Alle resultater bliver noteret – og er dine personlige
rekorder. Resultaterne er målbare og dit bevis om din formåen for
dine omgivelser, kammerater og familie.

Standerhejsning – Søndag den 5. maj.

BEMÆRK!

Onsdag den 8. maj kl. 17 på Gentofte Stadion –
INDBYDES piger og drenge til

ÅBNE Gentofte-“Villaby”- Mesterskaber i
TREKAMP.

All-round mestre  bliver samlet bedste i TREKAMP!

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

Kontakt for nærmere oplysninger:
GIK v/Leif Helsted, Tlf. 39 67 01 22 (kl. 17-18)

Tilbud for et sundt og godt liv

Vangede Bygade 41

Anette Grevad
39 65 83 13

Kom og prøv vores
legerum for børn

Vi har nu haft glæde
af vores legerum i 5 år.
Det fejrer vi med en

Besøg legerummet, og
lad børnene hygge sig
med at lave en tegning.
Det skal være i ugen fra
den 4. til den 8. marts.

Vi udvælger de 4 bedste
tegninger, som bliver
præmieret med gave-
kort til klipning.

Tegnekonkurrence

39 65 71 35
Tine Gram

En ny Vangedebog på vej
Cykelsmedens kulturcenter

Helt let er det ikke at komme
frem dertil, og det skal det heller
ikke være. Det lille og uanselige
baglokale er Vangedes sjoveste
og mest interessante rum, for
her holder en uformel diskussi-
onsklub til med Cykel-Finn som
selvskreven ordstyrer.

“Kulturcentret” kalder de
klubben, og for de udvalgte er
det et tiltrængt åndehul i hver-
dagen. Et fristed for skæbner,
der for nogles vedkommende er
sammenvævede, selvom de har
vidt forskellige baggrunde. Her
har de et forum for fri menings-
brydning, hvor livets store
spørgsmål kan diskuteres, men
hvor det også fyger med skægge
og ikke altid stuerene historier,
og her gør det ikke noget, at
man er fuld af løgn, så længe hi-
storierne bare er gode.

Diskussionsklubben er i øvrigt
det eneste “kulturcenter” i hele
Gentofte, hvor det med kulturen
skal være udgiftsneutralt og
derfor nærmest er ikke-eksiste-
rende.
Et særpræget klientel
Selv Finn ved ikke, hvem der
kan finde på at droppe ind i da-
gens løb. Men han ved, at de der
gør det, kommer for at få en
snak med ham og andre tilstede-
værende, der er fra alle sam-
fundslag og af begge køn, selv-
om kvinderne er i klart mindre-
tal. Der er ingen faste aftaler og
ingen fællesnævner.

Det sporadisk opdukkende
klientel på i alt godt en snes per-
soner er en sælsom blanding,
der bl.a. tæller professioner som

opfinder, forfatter, lærer, hånd-
værker, kunstner, klaverpæda-
gog, lirekassemand, eks-smug-
ler, præst og togmekaniker, så
der er god mulighed for at få af-
prøvet sine meninger under dis-
kussionerne. Det hører med i
billedet, at alt efter karakteristi-
ka har nogle af dem øgenavne,
som det dog ikke er tilrådeligt at
gengive her.

For den intellektuelle kan et
rundkig i centrets forsamling
godt henlede tanken på nogle af
karaktererne i Pieter Brueghels
malerier og John Steinbecks
dagdriverbande, en cocktail
med senioroverskud og et stænk
af passionerede ungkarle, hvor-
af enkelte endda ser ud til at ha-
ve overskredet sidste udløbsda-
to, men stadig er holdbare. Nog-
le af dem er brugt som typer i
den bog med Vangede historier,
jeg er i færd med at skrive og
som denne artikel bygger på et
lille udpluk fra. Bogen beskæf-
tiger sig med Bygaden og har
Kulturcentret som sin omdrej-
ningsakse.
Smugler og PET-historier
Kulturcentrets hilsegæster kom-
mer for at opleve samværet i et
fristed, hvor kommunikationens
niveau kan svinge fra skur-
vognsagtige latrinære historier,
snik-snak og menstruationsvit-
ser til seriøse, intellektuelle og
lommefilosofiske diskussioner.
Lokalsladder kan selvfølgelig
også trænge sig ind i den anarki-
stiske “dagsorden”, der for
udenforstående må virke forvre-
dent som i et spejlkabinet.

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

DUI arrangerer

DUI fylder pladsen foran Brugsen
med underholdende boder. De
sidste detaljer om programmet er
desværre ikke fastlagt endnu,
men mulighederne skal nok
kunne fremkalde lidt spænding.

Pladser kan købes hos farvehandler
Jørgen Freilev, Snogegårdsvej 3
fra mandag den 29. april.

Loppemarked

Starter torsdag d. 11. april i butik-
kerne i Vangede – som DUI i Van-
gede står for. Et lod koster 20 kr.

Lillebror Lotteriet

Foråret kalder til fest i Vangede
Børnehjælpsdag 24. og 25. maj

Fiskebod

Tuborg fadølsbar

Lykkehjul ·

Musikalsk underholdning

Grill



Nummer 30 · Marts 2002

11

I dag er det svært at høre det,
men faktisk er Finn født i Søn-
derjylland, og dette barndoms-
land er et af hans yndlingsem-
ner. Når han begynder at fortæl-
le om noget derfra, er han ikke
til at stoppe, men heldigvis er
historierne enten sjove eller in-
teressante, og de er altid præget
af stor historisk viden om for-
holdene. Sådan har de fleste de-
res yndlingsemner, hvoraf
smugler- og PET-historierne
nok er de sjoveste. Flere af hil-
segæsterne har jo haft den tvivl-
somme ære at have været over-
våget af politiets efterretnings-
tjeneste, men de amatøragtige
agenter røbede sig i alle tilfæl-
dene hurtigt og blev derefter
gjort til grin med ofrenes snurri-
ge og absurde manøvrer.

Det er klart, at Finn ikke altid
har tid til at sidde og diskutere
inde i Kulturcentret – han lever
trods alt af at reparere cykler –
men også ude fra værkstedet
kan han følge med i baglokalets
polemik, og ind imellem slyn-
ger han en velvalgt, ikke sjæl-
den underfundig kommentar
derind. Selv butikskunder kan

han finde på at inddrage i debat-
ten, så der er næppe tvivl om, at
uden det sociale samvær i sit lil-
le kongerige gad han ikke drive
sin cykelbutik, for økonomisk
set kunne han sagtens klare sig
foruden.

Hvis det utænkelige skulle ske
at kommunen indstiftede en år-
lig kulturpris, ville cykelsme-
den således være en selvskreven
prismodtager, men han ville
nok ikke få den alligevel. I kom-
munalbestyrelsens øjne er han
jo ingen kändis – ja, man kender
vel knap til hans eksistens – og
Kulturcentret er just heller ikke
noget prangende sted for kom-
munen at vise frem.

Desuden ligger det i Vangede.
Gentoftes røvhul – på den “for-
kerte” side af Lyngbyvej.

Endda på den “forkerte” side
af Vangedevej.

Heino Døygaard

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

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

Det gode råd gør forskellen

renser og plejer
TILBUD SOM

SE FLERE GODE TILBUD I DEN NYE MATAS BROCHURE

18
06

MATAS BODYLOTION

MATAS AFKALKER
TIL VASKEMASKINE

MATAS DAGCREME

MATAS STÆRK HVIDLØG

med jojoba og mango 500 ml

2 poser á 1 kg

til tør/normal hud 150 ml

90 stk

39,95

49,90

29,95

109,95

79,90/ltr

24,95/kg

199,66/ltr

1,22/stk

Dosering voksne:
1 tablet daglig

SPAR 20,00

SPAR 10,00

SPAR 5,00

SPAR 10,00

MATAS RENSELOTION

MATAS SKIN TONIC

med eller uden parfume
250 ml

Frit valg

500 ml

24,95

34,95

99,80/ltr

69,90/ltr

SPAR 10,00

SPAR 10,00

Makeup-skole
hos Matas

Lær at lave Lancôme makeup-
look forår/sommer 2002.

Fred Ferrugia har skabt en
hvirvelvind af farver, der brin-
ger os til en verden fuld af poe-
si og magi. Et sted på den an-
den side af regnbuen, hvor
drømme bliver til virkelighed.

Oz er inspireret af regnbuen
og er en eksplosion af friske,
poetiske og transparente far-
ver. Vibrerende af lys og chan-
gerende effekter. Vi tages med
på en eventyrlig rejse gennem
regnbuen til et eventyrland
fyldt med overraskelser.

Kurset foregår hos Matas
Vangede Bygade d. 4/4-2002
kl. 19.00-20.30.

Pris for deltagelse: 50,-. Der
serveres en let anretning. Max
12 deltagere.

mandag - onsdag
11 - 01

torsdag - fredag
11 - 02

lørdag - søndag
9 - 02

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

v/Vibeke Ber tr and
Vangede Bygade 39

2820 Gentofte
Tlf. 39 65 57 41

Skab hygge med
skjuler og pynt i friske

forårsfarver
Brude-, bårebuketter, kranse

eller en
jeg elsker dig buket



Vangede Bygade 77 · 2820 Gentofte
T l f.: 39 65 34 00 F

o
rb

e
h

o
ld

fo
r

tr
y
k

fe
jl

o
g

u
d

so
lg

te
v
a
re

r

Kom ind og se de øvrige tilbud! • www.skjold-burner.dk

VINHØST PÅ DEN SYDLIGE HALVKUGLE

Hver enkelt vin kommer fr a bestem-
te, navngivne vinmar ker i Maipo
Val ley, som er Chi les mest ber ømte
vinregion. Maipo Val ley har det ide-
el le k l ima ti l produktion af før ste-
k lasses vine – og dette beviser
Viña T ar apacá med disse frem-
r agende kval i teter : “El T r an-
que Vineyard” – Caber net Sau-
vignon/Mer lot, “El Rosal Vine-
yard” – Pinot Noir, “El Cir uclo
Vineyard” – Mer -lot/Mour vèdre,
“La Cuesta Vine-yard” – Caber -
net Sauvig-non/Syr ah, “Pi r i tas
Vineyard” – Chardonnay og “La
Isla Vineyard” – Sauvignon
B lanc.

1 flaske 7950

Viña Tarapacá
Single Vineyard
– 6 Pragtfulde vine

3 flasker20000Fr i tvalg

Chile

Malbec: Har lagret 10 mdr. på egetr æsfade. Vi-
nen er kåret som “Bedste Vin” i Erhver vsB ladet
den 9. november 2001 og ti ldelt Sølvmedalje på
“T he Inter national Wine Challenge 2001”.
Caber net Sauvignon: Har lagret 10 mdr. på ege-
tr æsfade – meget fyldig og blød smag. Vinen er
ti ldelt “Seal of Approval” på T he Inter national
Wine Challenge 2001”.
Chardonay: Dr uer ne er høstet i febr uar og
mar ts. Vinificationen er tr aditionel og 40 % af
vinen har gæret på egetr æsfade. Al vinen har
modnet på egetr æsfade før tapning på flaske.
En meget del ikat vin.

1 flaske 7500

Fr i tvalg

3 flasker20000

Argentina

Terrazas Alto, Mendoza
– 3 varianter

Spar25,00

Caber net Sauvignon: Dr uer ne er modnet under
indflydelse af det var me, tør re k l ima og de fr is-
ke, køl ige vinde fr a Sti l lehavet. Efter modning
er vinen aftappet på flaske og fremstår med en
flot, r ød far ve – en har monisk smag med dr u-
ens fine str uktur og fylde.
Sauvignon B lanc: Vinificationen foregår efter de
mest moder ne metoder – og vinen har lagret på
r ustfr i ståltanke indti l aftapningen på flaske.
Vinen fremstår med en klar, lys far ve – smagen
er tør med megen fr ugt.

1 flaske 3975

Fr i tvalg

6 flasker20000

Chile

Casa Isabella
–Rød- eller hvidvin

Spar38,50

Spar19,50

Viña Tarapacá
Maipo Valley
– 6 dejlige vine
Huset Viña T ar apacá blev gr undlagt
i 1874 og l igger ved foden af Andes-
bjergene i Maipo Val ley – et omr å-
de med de bedste betingelser ti l
vinfremsti l l ing.
Dette faktum for står Viña T ar apa-
cá at udnytte – og vinene frem-
står al le i en udsøgt kval i tet med
sær l ig smag og kar akter.
Huset er i dag anner kendt over
hele verden på gr und af vinens
høje kval i tet.
Vælg mellem: Caber net Sauvig-
non, Mer lot, Car ménère, Char -
donnay, Sauvignon B lanc og Rosé.

1 flaske 5650

Chile

3 flasker 15000Fr i tvalg

Spar19,50
T o vine produceret af den fremr a-
gende winemaker Andrew Gar rett.
Rødvinen er fremsti l let på Shir az-
dr uer af sær l ig høj kval i tet. Efter 1
år s lagr ing på egetr æsfade og føl-
gende flaskelagr ing, fremstår vinen
med en dyb, gr anatr ød far ve –
smagen er kr aftig, blød med stor
fylde.
T i l produktion af den hvide Char -
donnay er dr uer ne udvalgt i r egi-
oner ne: Padthaway og McLaren
Vale. 40% af vinen har gæret på
fr anske og amer ikanske egetr æs-
fade – efter fulgt af 6 måneder s
lagr ing på små fade. En velafba-
lanceret vin med en r ig sammen-
sat smag.

Andrew Garrett,
Shiraz eller Chardonnay

85
79

00

75

Fr i tvalg

2 flasker15000

Australien
Rødvin

Hvidvin

Spar20,00
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Lokalhistorisk forening for
Gentofte arrangerer:

Foredrag om
Dan Turèell
og Vangede
ved forfatteren
Asger Schnack
Tid: Onsdag 6. marts
kl. 19.30 til ca. 22
Mødested:

Bakkegårdsskolen,
Skolebakken 20,
2820 Gentofte

Tilmelding: Der er ikke tilmelding til dette arrangement, der er
gratis.

Asger Schnack, der er bogaktuel med en biografi om Dan
Turèell, vil fortælle om Dan Turèells liv og værker, med særligt
henblik på “Vangedebilleder” og hans tilknytning til Vangede og
Gentofte i øvrigt.

Bogen, der p.t. er udsolgt, vil kunne købes efter foredraget.
Det vil også være muligt at blive medlem af Lokalhistorisk

Forening

Åbningst ider
Man-t or 11.00 - 22.00
F r edag 11.00 - 24.00
Lør dag 10.00 - 24.00
Søndag 10.00 - 17.00

Vangede B ygade 45
2820 Gent of t e
T l f . 39 65 35 85
w w w.cafer i f .dk

Shot Af ten
Kun 10 k r .

Tor sdag
Tor sdag

F redag
F redag

Sydlandsk stemning
med fest l ige t oner og
sk i f t mel lem Mavedans,
Salsa el ler ?????

Hver dagHver dag

Lækker B runch
Med bl.a. br ie
f r i s k f r ugt , pålæg,
pandek age m/ ahor ns i r up
og cr oissant

Leje af Caf éLeje af Caf é

· Fes t er
· Recept ioner
· Fødselsdage
· B ar nedåb
· Temafes t er

R
Café Rif

Café Rif

Perleven
Trine Sofie Kjeldahls navnefor-
slag til “Aagaards låsesystem”
blev valgt som vinderforslag.

Erik Poulsen supplerede præ-
mien med en perlehalskæde, så
det var en glad Trine Sofie Kjel-
dahl der drog hjem til Vangede
med den flotte præmie

Erik Poulsen og Vangede Avis
ønsker tillykke

Håndlavet
Håndlavet
HåndlavetHåndlavet
HåndlavetHåndlavet
Håndlavet
Håndlavet
HåndlavetHåndlavet
Håndlavet

Gentoftegade 33 · Tlf. 39 65 02 01

på eget værksted
forlovelses-ringeHåndlavet

Apoteket informerer om gigt
Gigt omfatter over 200 forskelli-
ge sygdomme, der alle rammer
kroppens bevægeapparat, nem-
lig muskler, led og ryg.

Omkring 3 ud af 4 mennesker
med en gigtsygdom lider af
slidgigt, rygbesvær eller gigt i
bløddele som muskler, led, se-
ner og slimhinder. Den sidste
fjerdedel har forskellige typer
betændelse (inflammation) i led
og bindevæv. De fleste inflam-
matoriske gigtsygdomme er
sjældne- bortset fra leddegigt.

Gigt er ikke kun kroniske syg-
domme, der rammer ældre men-
nesker. Cirka hver 8. dansker-
børn, unge og ældre har en form
for gigt.

Gigt kan være kronisk, men
kan også være forbigående ska-
de, for eksempel en tennisalbue,
en knæskade eller smerter i ryg
og led.

Det er forskelligt, hvor meget
du mærker til din gigt. Nogle
oplever kun forbigående smer-
te, mens andre har ondt hver
dag.
Gør noget
Hvis du vil mindske risikoen for
at få gigt eller holde dig i gang,
selvom du har gigt, så er der me-
get, du kan gøre. Først og frem-
mest handler det om at træne og
styrke musklerne, så de kan støt-
te kroppens led og knogler. Det
sker lettest ved at bevæge sig

f.eks. gå, cykle og svømme.
Brug mindst ½ time hver dag. Jo
større bevægelighed, jo mere
styrke.

Medicin til gigt bruges til at
lindre og behandle. Medicinen
kan virke smertestillende, dæm-
pe inflammation, mindske syg-
dommens aktivitet og bremse
immunforsvaret, alt efter hvil-
ken type medicin og sygdom det
drejer sig om.

Kom ind på apoteket og få råd-
givning.
“At man, når det i sandhed skal
lykkes at føre et menneske hen
til et bestemt sted, først og frem-
mest må passe på, at man finder
ham, der hvor han er, og begyn-
der der. Det er hemmeligheden i
al hjælpekunst. Enhver, der ikke
kan det, han er selv en indbild-
ning, når han mener at kunne
hjælpe en anden. For i sandhed
at kunne hjælpe en anden må
jeg forstå mere end han, men
dog først og fremmest forstå det,
han forstår.”

Sådan skrev Søren Kierke-
gaard i “En ligefrem meddelel-
se” i 1859. Selv om sproget er
lidt snørklet, er det stadigvæk
en af de bedste beskrivelser, der
findes af kunsten at rådgive og
det kan vi på Apoteket.

Vangede apoteksudsalg
Helle Arvid Thomasen
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Vangede Slagteren Grønt og Frugt

Parkeringspladser foran butikkerne

Dennigs Konditori Nybolig

MunkegrillenMunkekiosken

torvetMunke

Fuglelivet i Nymosen
Tilbageblik
Omkring juletid var der en peri-
ode, hvor den rigtige vinters
kendetegn dækkede mosen i su-
veræn stil: store mængder af
sne, frostklar luft, isdækket søer
med et enkelt “åndehul” til de
sultne fugle.

Knopsvane : det var en hård tid
for især de 2 overlevende svane-
unger. Langsomt mere og mere
afkræftede var de, sværere og
sværere ved at kom-
me rigtigt op “på
vingerne” og væk
(Øresund?) – der
var ingen redning!
Ræven tog bevisligt
den svageste unge
en nat; den anden
kom afsted, men
hvorhen? Hvor læn-
ge?

Grønbenet rørhø-
ne: en af kuldedage-
ne var 19 forsamlet i og om-
kring vandhullet. Kort tid efter
var der højst 3-4 tilbage i hele

området, måske 4-5 stk. for øje-
blikket. Det er spørgsmålet, om
de forlod Nymosen af sult eller
de omkom?

Lige nu
Stor skallesluger: der er regel-
mæssigt besøg af 3-4 hanner og
1-2 hunner. I kikkert er det en
fornøjelse at se deres fjerdragt
på dette tidspunkt: skarp “hvid”
han, brunhovedet hun. “Benyt-

ter meget gerne re-
dekasser” (Benny
Gensbøl: Nordens
Fugle) – så det må vi
have fremstillet!

Troldand: i 14 da-
ge har der været 9-
10 hanner, 2-3 hun-
ner fordelt rundt
omkring i vådområ-
derne. Der er virke-
lig vand i mosen for
tiden. Mon ikke et

par bliver og bygger reder?
Fiskehejre: igennem hele vin-

teren har en enkelt holdt til og

reserveret sin fiskeplads. Den
sidder de sædvanlige steder, el-
ler er på fødejagt ved vandudlø-
bet ved GVI-søen.

Grågæs: allerede omkring 1.
februar sås det første par på op-
dagelse hen over mosen. Og nu
er de her dagligt – det høres ty-
deligt! Er vores gæs blevet ring-
mærket? Næppe. I øjeblikket er
der en skræppen og en skæld en
ud om de bedste redepladser
mellem et par af de ringmærke-
de og vores “lokale” helte. Intet
er afgjort endnu!

Forår
Fuglestemmerne er blevet klart
højere og talrigere. Territorie-
balladen er begyndt, lyset er til-
tagende, græsset vokser igen (til
Fuzzy’s store glæde), og der er
en ny frisk duft af liv i Nymo-
sen. Husk gummistøvler og kik-
kert.

Redekasserne er blevet frem-
stillet, nu mangler vi bare at få
dem anbragt på gode og rigtige
steder. Natugle. Træløber. Stær.
Mejse.

Hvis området bag Busses Sko-
le’s naturvogn får lov til at vokse
“vildt og utæmmet” – så er der
oplagte muligheder for yngle-
pladser for småfuglearter, så-
som sangere, finker, mejser,...

En stor tak til alle, der hjælper
med til at gøre den daglige gåtur
til gavn og glæde. Pilefletkanten
er blevet en meget vellykket for-
bedring af hele områdets ud-
stråling. Sådan! Fugletavler
med en moses mest almindelige
fugle påtrykt er – så vidt vides –
blevet bevilliget til konkret un-
dervisningsbrug for de nærlig-
gende skoler. Og andre nysger-
rige. Tavlerne opstilles ved ind-
gangene til Nymosen (Vangede
Nationalpark).

Hvilke fuglearter er fast be-
stand?

Hvilke fuglearter ses regel-
mæssigt på træk?

Hvilke fuglearter kan mulig-
vis tiltrækkes og dermed for-
bedre vores lokale dyreliv? –
følg med på Internettet via Van-
gede Avisen. Vi håber på en god
sæson!

Ejler

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

Husk at følge med i Ejlers beretning fra mosen
– og i resten af Vangede på hjemmesiden

www.vangede.dk

din lokale kiosk

Salg af alle HT kort
Klippekort og månedskort

Tips og Lotto

Vangedevej 144, Tlf. 39 69 13 95

MunkeKiosken
GR AT IS udbringning af varer

3 flasker vin

kun
kr.100,-

Tilbud
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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

Vangede Slagteren, kendt for sin gode mad
God mad i ny-indr ettet buti k

Kom og se vores nye butik. Det er blevet
en bedre arbejdsplads, med bedre plads.
Den nye indretning gør, at vi fortsat kan
levere god mad af høj kvalitet til en pris,
som gør det til en god oplevelse at købe
god kvalitet hos den rigtige slagter.

Kom ind og få vores komplette menuoversigt,
vi hjælper gerne med at sammensætte den

optimale festmiddag, husk at bestille
konfirmationsmaden i god tid.

Samtidig fejre vi
kobberbryllup med
nye tilbud i marts

bl. a. Jubilæumstilbud
3 mørbrad for

kr. 130,-

Alt i fineste rens & pres

Skind & pelsrens
samt opbevaring

Gardin – Dynevask

Kom med
5 stk tøj betal for 4

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

Kvantumrabat

Bemærk ekstra service

COMET RENS

Det billigste stk. tøj er gratis

20%

Lørdag den 16. marts,
kl. 15.00
spiller Vendsyssel Teater
“Troldmanden Merlin”.

Det er en dukketeater forestil-
ling for de 3 - 8 årige, der for-
tæller historien om Troldman-
den Merlins søgen efter lykken.
Vi møder bl.a. Kong Arthur, en
mærkelig drage og ikke mindst
den underskønne Vivian.

Om lykken findes? – Ja da!
Gratis adgangskort kan afhen-

tes eller bestilles på
tlf. 39 65 38 47 fra
lørdag d. 9. marts, kl. 10.00.

Torsdag den 18. april,
kl. 18.15 er der foræl-
dre-/voksenarrangement

“Flygtninge - børn og unge.
Om Netværkshusets integrati-
onsarbejde”. Alle taler om den,
men meget få gør noget for den -
integrationen. De frivillige
medarbejdere i Netværkshuset
fortæller om deres arbejde og
om, hvordan vi andre kan hjæl-
pe med at skabe et fælles socialt
og kulturelt rum for børnene og

de unge. For forældre og andre
interesserede voksne.

Gratis adgangskort kan afhen-
tes eller bestilles på
tlf. 39 65 38 47 fra
torsdag d. 11. april, kl. 11.00.

Alle er naturligvis velkomne
til at kigge forbi og få børnebib-
liotekernes arrangementsfolder
over forårets begivenheder. Og-
så Gentofte Kommunes mere
omfattende Kulturkalender (fe-
bruar-maj) for både børn og
voksne kan måske friste!

Kom med ud på Internettet!
Torsdag d. 7. marts eller torsdag
d. 14. marts kl. 18.15 til 19.45

Ved hjælp af nogle opgaver ser
vi hvad Internettet kan bruges
til.

Det vil være en stor fordel at
kunne styre musen!

Tilmelding til Vangede Biblio-
tek, Vangede Bygade 45 eller på
telefon 39 65 38 47.

Mange hilsener
fra Vangede Filialbibliotek

Biblioteket informerer Kunst i Vangede
... er denne gang rykket inden-
dørs og kan kun nydes fra den
27. februar til den 20. marts.
Inde i varmen på biblioteket
kan man gå rundt og se på Gil-
lian Danielsens akvareller,
som hun er blevet inspireret til
på en rejse til Lofoten, et bjerg-
fyldt og dramatisk ørige ud for
den nordnorske kyst.

Akvarellerne har Gillian malet
sidste sommer på Lofoten og her
i Vangede i de mørke vintermå-
neder ud fra fotografier.

Med sine billeder af stativer
til tørring af fisk, drivtømmer,
fiskeben, mågeæg osv. har
Gillian ønsket at skildre den
nære kontakt til havet, som
hun fik i denne barske, men fa-
scinerende del af Norge.

Smut en tur på biblioteket og
prøv at få del i Gillians ople-
velse af Lofoten, du kan be-
nytte lejligheden til at besøge
Café RIF, hvor du kan slutte af
med en cappucino mens du la-
der synsindtrykket fæstne sig,
du kan sidde i varmen og nyde
livet i bygaden.

Vi ses i Vangede, red
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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

Vangede med på moden!
To gange om året er der mode-
messe i Bellacentret, som vi
glæder os meget til at besøge.

Det er altid spændende at se,
hvad vi kan finde netop til vo-
res butik, som er smart og mo-
derigtigt, og som vi håber også
falder i god smag hos vore kun-
der.

Vi er så heldige at have både
de unge og de lidt mere modne
piger som kunder, og som kan
lide at se godt ud hvad enten
man er en størrelse small eller
XXL.

Det vi lige har set er næste ef-
terårs- og vintermode, samt
selskabstøj.

Til efteråret, bliver det lige-
som dette forår, meget femi-
nint, sat sammen med det spor-
ty og det rå look.

Cowboytøj med jakker i bla-
zerfacon. Smukke og abstrakte
mønstre der er vævet eller trykt
på Denim, i flotte farver.

Der kommer pelsfrakker -jak-
ker, -kraver, -halstørklæder og

veste i pels, som kan tages uden
på jakken.

Der kommer fløjl igen. Jakke-
sæt i flot snit. Lækker lunt og
mønstret strik.

Farverne bliver lys og mørk
grå; dertil rosa, lys blå, brunt
og sand til de gyldne farver og
igen orange nuancer.

Leopard og zebraprint til det
sorte.

Selskabstøjet er noget helt for
sig. Meget elegant med palliet-
ter, blonder, broderier og chif-
fon.

Det er kun en lille butik vi har
her i Vangede, men vi prøver at
have så stort et udvalg som det
overhovedet er muligt.

Til efteråret er det 15 år siden
vi startede. Først 5 år i den lille
kælder, og nu 10 år i vores nu-
værende butik. Min datter og
svigerdatter hjælper mig med
at udvælge det udbud vi har i
butikken, og vi glæder os til at
vise vore kunder hvad moden
byder på i foråret 2002.

Bente/Sweetie mode

Spring ud

mode
Vangede Bygade 79

Tlf. 39 65 31 38

Nu er butikken fyldt
op med nye

... i det feminine
look,med flæser
eller blomster i
smukke pastelfarver
Se også det nye

– eller
look.

F.eks. lange
skjortejakker,
dertil bukser, kort
og lang nederdel.
Str. fra S til XXL

Cowboy
Safari

- 50%
Hver uge

på udvalgte lagervarer

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

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


