
Atterjul i Vangede
Der skal være julevandring i
Vangede, vi kunne ikke få det
til at gå op sidste år og prøve-
de at skabe nogle nye tiltag,
det var ikke noget succes og
samtidig var i efter os hele ti-
den vi kunne ikke være be-
kendt ikke at lave vandretur.
Så nu skal vi vandre igen, ru-
ten er lavet noget om, blevet
kortere og vi skal alle samme
ud på den samme rute

Butikkerne har lovet at være
opfindsomme med diverse ju-
letiltag og en masse tilbud så
der næsten kan handles til ind-
købspris, og en del butikker
vil også holde mere åbent, så
der skulle være bedre mulig-
hed for at nå at julehandle i
Vangede.

Jeg ved jo godt at der er nog-
le gaver I er nød til at drage
udensogns for at købe, men
husk at vente med de vare som
I kan få i Vangede, I skal så ik-
ke slæbe dem så langt og der
er så også mulighed for at få
sig en sludre med en man ken-
der fra Vangede, det kan være
fra en snak i reolgangene i
Brugsen, et hjørne hos Matas
måske mens man venter på tur
i Sweetie. Skulle man få lyst
til en længere snak er der jo al-
tid mulighed for et besøg i Ca-
fé Rif - nyd en kop kaffe lad
børnene få en sodavand og lad
julehyggen sænke sig.

Er den en anden stemning
man søger er der også mulig-
hed for en hyggetur på vores
lokale værtshus Diligencen.

Er det ewert hurtigt og nem
måltid der er brug for er der
mange muligheder i Vangede.

Der er jo også store mulighe-
der for at købe gaverne i Van-
gede - så smut lige en tur rundt
og se hvormeget der kan kla-
res her i vores egen landsby og
hvis I tager Ikeacentret med ja
så skulle det ikke være nød-
vendigt at tage uden for Van-
gede.

Jeg ønsker Jer alle en god jul
og godt nytår

Allan Andersen
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Hennings tur gennem Vangede
Fodboldskole 2002

I dagene 24.-28. juni boltrede 160
glade piger og drenge sig på
GVI’s fodboldskole under DBU.
GVI har været med i de 10 år, der
har været fodboldskole.

Alle deltagere i fodboldskolen
får hver sin egen personlige
drikkeflaske, 1 Select fodbold,
en T-shirt, frisk frugt hver dag,
et gruppefoto og en overraskel-
se. Plus den dejlige oplevelse,
der gør, at mange deltagere
kommer igen år efter år.

Else Christensen, 75 år
Mange vil sikkert spørge, hvem
er hun? Men når vi afslører, at
det er Pølse-Else, kender alle
hende.

Hun har trofast stået i sin pøl-
sevogn i Vangede i 30 år og er
en af Vangedes populære hand-
lende.

Hun er født i Vestsjælland i
lands-
byen
Orm-
slev.
Som så
mange
landbo-
børn
startede
hun
som
ung pi-
ge i hu-

set. Blev senere fabriksarbejder
i Rødovre. Derefter fik hun ar-
bejde på en trikotagefabrik og
en elastikfabrik. Men det er li-
vet i pølsevognen i Vangede,
der har præget hendes liv og gi-
vet hende en masse gode ople-
velser og mange bekendte. Van-
gede Avis ønsker Pølse-Else
mange gode år i Vangede frem-
over.

Loppe- og
Kræmmermarked
Gentofte-Vangede Idrætsfor-
ening (GVI) afholder lørdag den
14. september kl. 9.00-13.00 et
loppe- og kræmmermarked på
P-pladsen ved GVI’s klubhus,
Mosebuen 28 B.

Markedet er åben for alle, der
ønsker at afhænde private ef-
fekter. Stadeplads koster kr.
100,00. Tilmelding senest den
9. september til:
Morten Andersen, 39 67 00 59,
Poul Gregersen, 40 31 30 74,
Judy Ladegaard, 39 67 05 09.
Vi ønsker GVI held og lykke
med markedet. Man håber man-
ge lægger vejen forbi GVI den
14. september, eventuelt kombi-
neret med et besøg i Nymosen.

Vinsmagning
Vores grønthandler – Grønkålen
– har også vine, nogle er ikke
særlig kendte, men interessante,
derfor vil vi præsentere dem på
en smageaften fredag den 13.
september kl. 19.30 i Café Rif.
Billetter á 35.00 kr. købes i
Grøntkålen eller hos Café Rif
senest 10. september.

Vi håber mange har lyst til at
smage disse lidt fremmedartede
og spændende vine.

Dan Turell-aften?
Benjamin Ait fra Cafe Rif vil ger-
ne arrangere en Dan Turell-aften i
anledning af Dan Turell-filmen.
Det er meningen, at man samles
til en snak om Dan Turells forfat-
terskab, derefter samlet tager til
Grand Teatret og ser filmen.
Benjamin undersøger i øjeblikket
mulighederne. Hvis det hele går i
orden, vil der blive indkaldt til
dette spændende arrangement via
plakater i Bygaden.

Rettelse
I den blå lokaltelefonbog for
Gentofte er der ved en fejl
opgivet forkert telefonnum-
mer til Klinik for Fodterapi
Vangede. Det korrekte tele-
fonnummer er 39 76 24 04.
Klip eventuelt annoncen på
side 14 her i avisen ud og
gem den til du får brug for at
få ordnet dine fødder profe-
ssionelt.

med venlig hilsen

Lene Grau Graugaard

Artikler og annoncer afleveres eller
sendes til:
Vangede Avis, Snogegårdsvej 49,
Postboks 11, 2820 Gentofte, Tele-
fon 39 65 74 41. Meget gerne pr.
email; avisen@vangede.dk Optagne
artikler og indlæg dækker ikke nød-
vendigvis redaktionens holdning.

Selvfølgelig hos A.A.-C.N.S. Service
Vangede Bygade 86 · 39 65 34 34
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Gratis godkendt lås

Billedindramning i
træ og aluminium
Spejle efter ønske

Brugskunst/gaveartikler
Kort, gavepapir & -bånd

Tlf.: 39 65 17 20
Vangede Bygade 39

Kan du danse?

BØRNEDANS-fra 3 år
Dans for ungdom/voksne

HIP HOP
DANCE 4 FANS
DISCO - JAZZ

AEROBIC
JITTERBUG

Forlang program

Jette og Torben Wieth
Vangede Bygade 136

2820 Gentofte
Tlf. 39 65 31 07

Ellers kom på et
af vore mange hold

KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60
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Vangede Bygade 92
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 33 22

Elev søges Deltidsmaterialist
søges

Har du en HG2 eller studentereksamen – er
kreativ med godt humør, flittig og
ansvarsbevidst.
Tilbyder vi en elevplads med udfordringer.

Ring og aftal et møde

Er du kreativ med godt
humør, flittig og ansvars-
bevidst.
Tilbyder vi en arbejds-
plads med udfordringer.

Ring og aftal et møde

En politisk rundtur i Vangede
Onsdag den 12. juni holdt vores lokale kommunalpolitiker,
Agnete Olsen, en politisk rundtur i Vangede. Fremmødet på
Café Rif var mildest talt ikke overvældende, men den 3. okto-
ber har alle Vangenitter chancen igen.

Af Agnete Olsen,

Gentofte Kommunalbestyrelse
I overbevisningen om, at dialogen
mellem borgere, kommune og po-
litikere skal være tættere holdt jeg
et borgermøde på Café Rif – efter
seks måneder på posten som kom-
munalpolitiker.

På en “rundtur i Vangede”
gennemgik jeg de aktuelle
sager som har vores interesse
her i Vangede
Vi startede turen på Stolpegårds-
vej 21-43, hvor der i efteråret sker
en større byfornyelse. Alene i år
er der afsat 42 mio. kr. til renove-
ring af 112 lejligheder i kommu-
nens fem boligblokke. Resultatet
bliver 90 lejligheder med nyt køk-
ken og bad, fordi man lægger 44
1-værelses lejligheder sammen til
22 2-værelses lejligheder. Derud-
over bliver tage, vinduer, trapper
og døre skiftet. Byggeriet forven-
tes at gå i gang i efteråret og varer
et års tid.

Derefter gik turen til Nymose-
have, som har fået bevilget
400.000 kr. til ombygning af de
tidligere gårdtoiletter til et være-
sted for Ældre hjælper Ældre.

Lige over for Nymosehave bli-
ver der til efteråret etableret en ny
legeplads oppe i lyset på Fortets
græsplæne. Udformningen er
endnu ikke helt klarlagt, men der
arbejdes med en model for natur-
legeplads.

På Mosebuen – lige ved siden af
Busses Skole er et nybyggeri af 4
små rækkehuse i gang, de skal i
foråret danne hjem for sent ud-
viklede unge fra Vangede med
personale.

I Nymosen har flere sikkert lagt
mærke til, at vores pilefletter er
færdig langs kanten af den inder-
ste sø og nu har taget fat på kanten
langs stien ud mod Mosebuen.

GVI har fået bevilget 750.000 kr.
til to nye omklædningsrum i det
tidligere mandskabsrum. Klubben
har selv finansieret 150.000 kr.

Fritidsklubberne har fået mulig-
hed for at tilbyde juniorklubber
for vores unge på 6. og 7. klasse-

trin mod en mindre brugerbeta-
ling. Egentlig er tilbuddet først
gældende fra den 1. januar næste
år, men på Vangede Fritidsklub er
man allerede begyndt og det ser
ud til at interessen er stor.

Vangede Bygade
Vangede Bygade var selvfølgelig
også oppe og vende på juni-mødet.

I skrivende stund sidder Bypla-
nafdelingen og udarbejder lokal-
planer for alle kommunens by-
strøg. Lokalplanerne lægger ret-
ningslinierne for f.eks. længden af
de enkelte gadestrøg, højde og
drøjde på bygninger, hvad skal der
være i stueetagen – f.eks. butikker,
liberale erhverv, håndværk. Dertil
kommer også retningslinier for
bevaringsværdighed, oplagsplads
samt skiltning på butikker.

Lokalplanerne bliver forelagt
Byplanudvalget og kommunalbe-
styrelsen, inden de sendes ud i otte
ugers høring blandt borgerne. Når
eventuelle høringssvar er indsam-
let, udarbejder Planafdelingen et
notat til Byplanudvalget og sagen
går videre til Kommunalbestyrel-
sen til endelig godkendelse.

Under høringsperioden kan bor-
gerne overveje at holde fælles
møder om ønsker til forskønnel-
ser og vedligeholdelse med nye
belægning, træer, beplantning,
belysning, skiltning offentlig
som privat.

ViseVers i
Vangede

Vinder af Børne Melodi
Grand Prix blev “Velvet Fiel”
fra Søborg ungdomsklub.

Se flere billeder på Vangedes
hjemmeside:
www.vangede.dk

På juni-mødet blev der ned-
sat en borgergruppe til at va-
retage interesserne for Van-
gede Bygade.
Gruppen forventer at holde sit
første møde i løbet af septem-
ber. Er du interesseret i at del-
tage kan du henvende dig med
navn, adresse og telefonnr. til
Café Rif eller til Vangede Avis,
Snogegårdsvej 49. Vores gam-
le gruppe fra 1996, vil natur-
ligvis også blive indbudt.
Tilmeld dig gerne pr. mail til:
borger@vangede.dk

Med Vangede hilsen

Allan Andersen

Pia & Bo’s bryllup
skulle fejres med manér –
tænkt at invitere hele Vangede
på Champagne – godt de ikke
kom alle sammen, men os der
var der nød at tage afsked med
ungkarlen Bo.

Vangede Avis var til globryl-
lup i Marmorkirken. Det var
utroligt flot, og sikken en tale
der blev holdt af en norsk
præst, ikke et øje var tørt. Nyd
billedet på forsiden, og endnu
engang tillykke til brudeparet,
som efter en romantisk bryl-
lupsrejse til Australien igen er
hjemme og glæder os med de-
res varme og behagelige betje-
ning hos Skjold Burne.

red.

Byggeri af 4 små rækkehuse på
Mosebuen v/Busses skole

Lokalplanen bestemmer hvad der
skal være i stueetagen.
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Ejler i mosen torsdag 1. august

En foræring
Forleden – henad eftermiddagen
med gråttruende småregn, stil-
stand – så pludselig endnu en
gang denne spinkle, men vedva-
rende fugleungekalden: mad nu,
mad nu, nu!

Grønbenet rørhønekyllinger?
Blishøneunger? næh, det er ...
yes, det er 2 helt nye “lille lappe-
dykkerunger”. Tydelige hvide
nakkestriber og en herlig dunbag-
del. “Velkommen til” løber det li-
ge igennem, så dukker den 3. un-
ge op inde fra de tætstående siv.
Og ikke nok med det – forældre-
fuglene kommer samtidigt op af
vandet med udvalgt bundguf!

Altså: 5 “lille lappedykkere” i
min kikkert, helt usædvanligt!
En heldig foræring.
Et tilbageblik
Nymosens redekasser (nr.1-10)
blev sat op i marts måned af Lars
Blom Carlsen og Svend -Erik Før-
gaard (se billedet og fornem lige
det farefulde arbejde). Lars’
værksted havde fremstillet de so-
lide og flotte kasser til bl.a. kom-
mende natugle? – træløbere –
mejser – stære – ...

Spændende bliver det her til ef-
teråret ved rengøringen/klargø-
ringen at se, om de er blevet taget
i brug. Der vil yderligere blive
opsat 5 nye redekasser i det fugle-
livlige område til venstre for
GVI. Og hvad med en række “ud-
lånsboliger” til gråspurvene?
Fuglesæsonen (udvalgt)
spurvehøg: unger i år? Kun enkel-
te tydelige observationer af vok-
senfugle hen over trætoppene her
på det sidste. Og kun en enkelt
gang lyden af “rovfuglestemme,
unge?” inde fra øens tætte bevoks-
ning. Der var/er helt sikkert et par
det sædvanlige sted, men ingen
sikre iagttagelser af unge(r). Har
du set dem?
knopsvane: der var mindst 3

æg i reden ude på pynten, men af
en eller anden grund opgav de at
udruge. Svaneparret er dog stadig
sammen i mosen. Er der for lidt
bundplanter, deres oprindelige
føde? Er der for megen uro med
de grågæs?
fiskehejre: en unge i år. De har

ellers ikke været så hyppigt på fi-
skejagt som sidste år. Ej heller be-
søg af familie og venner. Måske
mistede mosen lidt for mange
fisk i den rigtige størrelse sidste
sommer (iltsvindet i vandet på

grund af langvarig varme/ingen
bevægelse).
grågæs: 29 unger fordelt på 5 fa-

milier. Rekord. Bestanden i Nymo-
sen må nu være på ca. 60 fugle i
alt! Det har været en fornøjelse og
lærerig oplevelse at følge de 5 fa-
milier og lærling/vagtværn, som
sørger godt for det samlede afkom.
Moseområdet virker stille og tom
og lidt uinteressant i en periode ef-
ter de er fløjet væk. Utterslev Mo-
se? helt til Vejlerne i Jylland (“grå-
gæs fra Østdanmark”)? eller ned til
Tystrup Bavelse Sø mellem Sorø
og Næstved (mange flokke er sam-
let der i øjeblikket!).
gråand: der er adskillige hun-

ner, der har udruget en hel del æl-
linger – men, men, mange af dem
er forsvundet hurtigt. Højst 4-5 er
blevet stærke og flyvefærdige.
taffeland: samme triste ten-

dens. Mange ællinger ud på van-
det (5 kuld), men desværre meget
få igennem farerne. En “ensom”
prøver stadig; 2 er dog blevet
ungfugle, der som regel pudser
fjerene om eftermiddagen. Ståen-
de på flydende træstubbe ved
svinget til Mosegårdsvej.
troldand: 3 hunner ses ofte om-

kring en større gruppe ællinger (8-
10) nu, men også her er problemet
lidt, at ungerne strejfer rundt i ka-
nalerne og mellem øerne uden “or-
dentligt opsyn”... (bortset fra de
velvoksne krager!)
lille lappedykker: tidligt 2 un-

ger i søen til højre for træbroen.
Sidenhen 1 unge tilbage og nu?

Men efter at grågæssene er fløjet,
roen har sænket sig, ser det ud til,
at der er plads og luft nok til fami-
lieforøgelser. For muligvis 2 par
har fået 2-3 unger hver i disse da-
ge – aldrig tidligere har der været
en så talrig bestand. Og de er til-
med blevet langt mindre sky, så
når sollyset er skarpt, er det virke-
lig en “gave” til ens indre fugle-
billed-album!

Fugletavle

I øjeblikket arbejdes der på at lave
en tavle med Nymosens alminde-
ligste ynglefugle – muligvis som
vellignende tegninger af hannen
og hunnen og ungen.

Til sidst en stor tak til alle, der er
med til at gøre Nymosen til et dej-
ligt og levende sted i Vangede.

Husk kikkert og store ører!

Kristinna Lundström

20 14 67 17

Massagekursus
Lær nogle enkle massageteknikker

til at løsne spændinger
i kroppen på familie og venner

Behandling og Træning
Body Self Development System

For større kropsbevidsthed
og behandling af skader

Stemmetræning/sprogformning
For børn og voksne
med talevanskeligheder

Idé-huset klar til brug
Ældre Hjælper Ældre rykker
ind i Nymosehave. Med støtte
fra Gentofte Kommune har
Ældre Hjælper Ældre tryllet de
tidligere skoletoiletter om til
meget flotte møde- og arbejds-
lokaler på ialt 70 m2. Her er vi
nu ved at lægge sidste hånd på
værket og der er indrettet vi-
deo-værksted, datastue og
kontor.

Den 11. september vil den
officielle åbning finde sted.
Borgmester Hans Toft holder
kl. 13:30 tale ved indvielsen
og efter en kop kaffe i Nymo-
sehaves aula, hvor også “Eva
& Constantin” vil underholde
med folkemusik, bliver der
mulighed for at bese de nyin-

rettede lokaler i gården, lige-
som også træ- og metalværk-
stedet i kælderen kan besigti-
ges. Her har mændene allerede
boltre sig i godt 3 år.

Alle er meget velkomne

Ældre hjælper Ældre i Vangede.

Der bliver mange aktiviteter i
de nye lokaler

• Besøgstjeneste
• Telefonstjerne
• Idé-video
• Idé-data
• Idé-stedet
• Idé-mad
• Erindringsværksted
• Undervisning og kurser

Husk at følge med i Ejlers beretninger fra Nymosen på

www.vangede.dk
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1. september
søndags-åben

Tilbudene gælder fra søndag
til lørdag den 7. september
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Vangedevej 1943-1947
– som jeg husker det

Der er skrevet en del om Vange-
de i forskellige blade og aviser i
den seneste tid, bl.a. på grund af
det store byggeri, som har fore-
gået på den gamle losseplads på,
Nybrovej, så man kan jo ikke la-
de være med at tænke tilbage på
hvordan Vangede var da jeg
flyttede hertil i 1943.

Mine forældre, mine 4 søsken-
de og jeg flyttede til Vangede i
august 1943 i en lille lejlighed
på Stolpegårdsvej nr. 10. Det
var jo en stor omvæltning for
os, der kom fra en, efter dati-
dens forhold, moderne lejlighed
på Plantevej. Men jeg fandt mig
hurtigt tilrette under de nye for-
hold.

Jeg prøvede at beholde min
gamle vennekreds i Søborg,
dels på danseskolen, og dels de
steder vi dengang mødtes.

Men efterhånden fandt jeg nye
venner i Vangede, og vi blev en
klike af unge drenge og piger,
der holdt sammen i tykt og
tyndt.

Og hvad lavede vi så dengang
i de sidste krigsår? – Joh, vi
kunne godt få tiden til at gå. Vi
mødtes på gadehjørnerne, eller
samledes skiftevis i hinandens
hjem, det var ligesom om det
var mere almindeligt, at man
mødtes efter fyraften for at
snakke, lave lidt sjov eller føl-
ges ad i biografen, enten i Gen-
tofte, Lyngby, Søborg eller
Skovshoved. Om sommeren var
der jo også enten cirkus eller
gøgl på marken hvor Villabyer-
nes Bio senere blev bygget, og
så skulle vi også til fodbold i
GVI. De havde dengang baner
der hvor Nybrovej nu krydser

Brogårdsvej. Og om vinteren
var der altid dansant, f.eks. på
Vangede Kro eller et andet sted i
omegnen.

Når vi mødtes på “hjørnet”
som vi altid sagde, så var det
hjørnet af Stolpegårdsvej og
Vangedevej, der hvor pølsevog-
nen nu står. Det var samlings-
sted for os, og så hændte det of-
te at nogle af “alumnerne” fra
Stolpegården også kom derned.

Af dem husker jeg endnu
“Crobby”, “August”, “Julius”
med flere, de var meget hygge-
lige selv om det vil være en
overdrivelse at sige at de altid
var ædru.

Jeg ved godt at Vangede den-
gang blev kaldt et farligt sted at
færdes, men det var kun når
kom fremmede og provokerede.

Alle andre kunne trygt gå i
Vangede om dagen og aftenen,
der var ingen der blev generet
på nogen måde, vi fandt selv ud
af at holde orden her, selv om
det var ret mørkt om aftenen i
Vangede p.gr. af krigen.

Vangedevej, som jeg husker
den, var meget anderledes den-
gang, end den er nu. Hvis jeg
skal beskrive den, så startede
den jo ved Lyng-
byvej, der hvor
opkørslen fra
Brogårdsvej nu
er, og der lå Brug-
sen i et gråt hus
lidt til venstre på
Lyngbyvej, den
blev jo senere
flyttet om hjørnet
til er nyt hus på
Vangedevej. Og
igen år senere

blev den så flyttet til Vangede
Bygade. Ved siden af Brugsen
på Lyngbyvej lå et andet af vore
samlingssteder, nemlig Mutter
Larsens iskagehus. Hendes is
var specielle, det var hjemmela-
vet mælkeis, og der var ikke no-
get med måleske, næh hun
brugte en ganske almindelig
spiseske, og hun vidste lige be-
stemt, hvor meget der skulle i
vaflen for 25 eller 35 øre.

På hjørnet af Vangedevej og
Lyngbyvej lå et hus med en
masse forretninger, der var Ta-
tol, slagter, Rubows Bageri,
købmand, Vangede Messe, sko-
mager, fiskehandler og i kælde-
ren var der en sadelmager, og en
slags bog-, papir- og legetøjs-
handel. Ved husgavlen holdt
Gentofte Bilen til.

Længere henne ad vejen var
Frørups Tricotageforretning, og
oppe bagved var der auto- og
mc-værksted. Længere henne
der hvor Tværbommen nu er, lå
et rødt hus med beboelse på 1.
og 2. sal, og i underetagen var
der ismejeri og barberstue.

På den anden side af vejen på
denne strækning lå de små huse
nr. 2-6, der bl.a. husede et cy-
kelværksted, så var der et gart-
neri og elementfabrikken, vel
nok den mest forurenende fa-
brik i Vangede, men det tog man
ikke så nøje dengang. I nr. 10
var der en købmand, og i ejen-
dommen nr. 12 abcd, var der da-
mefrisør, grønthandel, tobaks-
forretning. Og en af Vangedes
mange bagere. Derefter kom
GVI’s klubhus.

Her slog Vangedevej så et
sving til venstre, forbi marken
(her gik Østerbyvej) og fortsatte
så med købmand Schaffs hjør-
neejendom som også havde en
del forretninger bl.a. skrædder,
slagter, boghandel (som starte-
de på Vangedevej 12 a) isen-
kram, købmand, blomsterhan-
del, skotøjshandel og selvfølge-

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

Tandlægerne

Vangede Bygade 63, 1
2820 Gentofte

Tlf: 39 65 34 31

JAN KRONSTRØM &
JØRN SCHIFTER-HOLM ApS

Besøg...
Pølsevognen

i
Vangede City

Mandag - Fredag
Kl. 11.30 - 19.00

Åben:

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

Wiener
Salonen

for
ham og
hende

klip
krøl
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lig Scharff’s installationsforret-
ning.

På 1. sal var Vangede filialbib-
liotek og i en af lejlighederne
havde fru Faber apotekerud-
salg. Det næste vi mødte på
venstre side var Vangede Kirke,
denne gode gamle kirke med
menighedshus bagved, som
faktisk var Vangede gamle sko-
le. Og så det lille stråtækte, hvor
der var posthus i den ene ende
og i den anden boede kirketje-

neren med sin familie. Der var
så villaer resten af vejen ned til
Ved Bommen.

På højre side af Vangedevej
fra Stolpegårdsvej var der på
hjørnet lavet nogle beskyttel-
sesbunkers (mon de nogen sin-
de blev brugt under luftalarm?)
og så var der et gammelt hus
ejet af kommunen, hvor der bo-
ede 4 familier, der var “Peter
Komfur”, og hans familie, der
var “Jens Mangepenge” med fa-
milie, ja og så boede min kom-
mende svigerfamilie der også.
Så kommer vi til “Bankens”
hus, der var foruden “Vangede
og Omegn Bank” et ismejeri.
Over banken boede urmager
Pøls, han kunne reparere alting,
og i hans vindue sås et stort
skilt, hvor der stod “URMA-
GER”. Efter det kommer Van-
gedes ældste hus som nu i skri-
vende stund stadig ligger der.
Derefter kommer Gentoftevæn-
ge, hvor der dengang var rulle-
forretning, skomager, cykelre-

paratør, bager, Schous Sæbe-
hus, tobakshandel, slagter, da-
mefrisør og Erdmanns Farve-
handel. (ja det var faderen til
ham vi kender i dag). På den an-
den side af Snogegårdsvej lå et
tømmerlager og så sluttede for-
retningsgaden med “Zephyr”,
en trikotage-forretning på hjør-
net af Mosegårdsvej. Det var
hvad der var af forretninger
m.m. på Vangedevej dengang i
1943-47.

Så var der selvføl-
gelig også nogle an-
dre forretninger på
Lyngbyvej og op ad
Snogegårdsvej og
Mosegårdsvej, men
det er butikkerne på
selve Vangedevej,
jeg husker mest.

På det sted, hvor
man nu har bygget
Ikeahuset, lå den
gamle losseplads, og
bag ved den ud mod

Lyngbyvej lå Falckstationen
“Ørnegården”, der kom vi dren-
ge tit over og snakkede med
redderne.

På lossepladsen skød vi efter
rotter med bue og pil, men det
var svært at ramme dem, men
nogen fik vi da nedlagt.

Endelig i maj 1945 sluttede
krigen som vi jo alle ved, og af
en eller anden grund så blev vi
venner spredt for alle vinde,
nogle flyttede og andre, bl.a.
mig selv, fandt en fast pige eller
ven, som man så ofrede mere tid
på, men det sker dog af og til at
man støder på en bekendt fra
dengang, og så kommer min-
derne frem fra en tid, der aldrig
kommer tilbage.

– Kan du huske? Så lad mig
det vide!

Venlig hilsen

Mogens Larsen,

Stolpehøj 88, 1. tv.,

Vangede,

2820 Gentofte

Indre og
ydre ernæring

Kontakt

Unique BodyBalance
Heddie Hornstrup · Vangede Bygade 41

Tlf. 70 272 949
Udfyld spørgeskema om spisevaner og sundhed

deltag i lodtrækning om rejser til det Græske Ø-hav
Se hvordan på www.hedhorn.dk

Fordi det virker

Vangede Bygade 77

2820 Gentofte · Tlf.: 39 65 34 00

Vinhandel

Italienske vine

Italiensk perle
2000 Salento
Primitivo
Marani IGT

Super tilbud
1999 Villa Teseo
“SuperToscano” IGT
Castellani

1 flaske

flasker

39,75
3

99,00

1 flaske

flasker

69,75
2

120,00

SPAR

20,25

SPAR

19,50
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En epoke i Vangedes bebyggelseshistorie i 1930-erne

Af Niels Urik Kampmann Hansen, formand for Gentofte lokalhistoriske forening.

Forhistorien

Efter bøndergårdenes udflyt-
ning fra Vangede landsby om-
kring 1800 var Gentofte sogn al-
lerede så småt begyndt at ændre
udseende. Københavns nære be-
liggenhed trak sine spor udover
landskabet. Strandvejen blev
tidligt bebygget med landsteder
for den bedrestillede del af be-
folkningen, der søgte udenfor
det tæt bebybyggede Kjøben-
havn. Først med jernbanerne til
Klampenborg og Hillerød/Hel-
singør fra 1963/64 kom der
gang i udbygningen af de stati-
onsnære områder og fra bysam-
fundene bredte villakvartererne
sig udover det tidligere bonde-
land. Således var det østlige
Gentofte stort set udbygget om-
kring 1925. Udviklingen kom se-
nere til Vangede.

Vangedegårdene udstykkes

Vangedeområdet var stadig
landbrugsland med landsbyen
omkring Bygaden og de udflyt-
tede gårde på bymarken, men
dette skulle snart ændre sig. Be-
byggelsen og udbygningen tog

for alvor fat i løbet af 1920-erne,
hvor de gamle landbrugsjorde
blev udstykkede principielt til
kolonihaver. Omkring afslut-
ningen af første verdenskrig var
der håbløs boligmangel i Kø-
benhavn, industrien ekspande-
rede og nybyggeri af boliger var
begrænset. Mange kolonihave-
ejere kunne derfor ikke modstå
fristelsen til at udleje deres by-
lejlighed for pæne beløb efter
datidens forhold og tage perma-
nent ophold i deres kolonihave-
huse. Disse var primitive bræd-
deskure, oftest uisolerede og
uden sanitære installationer.
Omkring 1924 var der omkring
1700 ulovlige helårsbebolelser i
Vestgentofte.

Husene var for de flestes ved-
kommende primitive og helt
uegnede til menneskeboliger. I
1929 gik kommunalbestyrelsen
helhjertet ind i sagen og ydede
kommunegaranti for lån til byg-
gemodning i form af veje og
kloakker, således at et mere re-
gelret byggeri kunne finde sted.

De sidste rønner forsvandt i lø-
bet af 1930-erne.

Boligernes standard
Det fortælles, at husene var lagt
direkte på jorden og tømret sam-
men af brædder hyppigt fra kas-
seret emballage. Opvarmning
foregik ved hjælp af en kakkel-
ovn placeret tæt ved brædde-
væggen og med skorstensrør
ført direkte igennem denne uden
tilstrækkelig afdækning i form
af isolation. Spildevandet førtes
ud over grunden, og der bortkør-
tes hverken dag- eller natreno-

Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

NM

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80Baunegårdsvej 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
Vi har en meget bredt udvalg i
udstyr
og

til rigtig sport
til rigtig pris

Aktuelt lige nu er f.eks:
Regntøj (fra 349,-)
Træningsdragter og -sko
Indendørssko
Børnesko

... plus mange gode tilbud

Din lokale

Ejendomsmægler

Skal boligen sælges,

så tal med os!

Vi udarbejder

et salgsbudget, og

rådgiver helt uforpligtende.

gratis

Ivan Peter

Brich & Wørmer

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

Vangede Bygade 92
Tlf. 39 65 33 22

i Vangede

Kvalitetsrens udføres

10% rabat ved
ved
– dog ikke ved

vask

betaling
aflevering

kilorens,
og reparationer

· Kilorens
· Alm. rens
· Skjortevask
· Ruskind og pelse
· Gardinrensning
· Pelsopbevaring
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vation. Disse ting blev nedgra-
vet på grundene. I begyndelsen
var der selvstændige brønde på
parcellerne, men som det kan
forstås blev disse forurenede og
rigtigt drikkevand måtte hentes
langvejs fra for at undgå sund-
hedsrisiko.

Kommunalbestyrelsen, der
især bestod af etablerede og vel-
bjærgede konservative borgere
og gårdejere fra det østlige Gen-
tofte, så ikke med milde øjne på
denne udvikling og reagerede
skarpt. Man var bange for, at
udgifterne til det nye proletariat
skulle løbe løbsk. Udtrykket:
“Fra den forkerte side af Lyng-
byvejen” har nok sit udspring i
disse forhold.

Norups arkiv
Arkitekt E. Norup kom til Gen-
tofte allerede i 1907 som assi-
stent for den daværende byg-
ningsinspektør Andreas Thejll,
der har tegnet mange af kommu-
nens offentlige bygninger fra
denne periode. I 1926 blev han
selv bygningsinspektør og i 1927
endvidere brandchef. Norup har
bl.a. tegnet Tjørnegårdsskolen
og hele sin embedstid samlede
han avisudklip om sine em-
bedsanliggender i en protokol,
der går fra 1921 til 1950. Af den-
ne fremgår hans levende interes-
se for den ulovlige bebyggelse i
Vangede og løsningen på proble-
met. Man ser, at han med smidig-
hed løste opgaven og fik ændret

bygningsmassen til regulære hel-
årsboliger. Norups arkiv findes
på Lokalhistorisk Arkiv på Ho-
vedbiblioteket.
Den ulovlige bebyggelses
lokalisering
Snogegårdens område havde i
1924 det største antal ulovlige
huse nemlig over 70, et tal der i
1930 var reduceret til 42, hvor-
efter de fleste hurtigt forsvandt.
Selve Snogegårdens bygnings-
kompleks, der var nybygget ef-
ter en brand i 1914, blev overta-
get af Gentofte kommune i 1922
og brugt som husvildeboliger. I
1926 boede her 61 familier. Går-
den blev nedrevet i 1969,

Holmegården havde i 1922
nogle få ulovlige huse på sit
jordtilliggende, men også disse
forsvandt i løbet af 1930-erne.
Bakkegårdens og Fuglegårdens
arealer var der ingen ulovlige
bebyggelser på, da området var
handelsgartneri, mens der på
jordene fra Enggårdene, Mun-
kegårdene, Ellegårdene, Hule-
gård og Søndergårdene var et
større antal af disse huse.
Retsforfølgelsen
I en avisartikel fra BT fra 4. feb.
1926 citeres Norup:

Løsningen
I Berlingske Tidende 20. dec.
1929 fortsætter sagen:

indtil den afsluttes i 1932:

Således at et specielt afsnit i
Gentoftes bebyggelseshistorie
nu er afsluttet. Men i mange af
sommerhuskommunerne langs
Sjællands kyster er man i gang
med lignende problemer.

Kilde: Norups arkiv

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

Klinik for Fodterapi Vangede

39 76 24 04

Klinik for Fodterapi Charlottenlund

39 64 04 04

Skolebakken 7
2820 Gentofte Telefon

Trunnevangen 1
2920 Charlottenlund Telefon

Telefax 39 76 00 55 E-mail:fodterapi@hardworking.dk

Fodbehandling - Hjemmebehandling - Indlæg
Arvæv - Diabetes - Bøjlebehandling

Træffes bedst telefonisk mandag til torsdag mellem klokken 12:00 og 13:00

Gode parkeringsforhold

39 64 04 04
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Mine erindringer fra Vangede

Efter at min søster havde boet i
Vangede i 75 år, flyttede hun for
nogle måneder siden til Bogø
for at bo hos sin datter. Da jeg
kom for at tage afsked med
hende, forærede hun mig et
gammelt postkort med et billede
af århundredeskiftets Vangede.
Her så jeg det gamle Vejhus, der
lå lige overfor, hvor vi boede.
Det satte gang i mine erindrin-
ger, og jeg nedskrev straks nogle
minder om det gamle Vangede
fra sidst i 20’erne og først i
30’erne. Jeg er blevet opfordret
til at skrive lidt af det, som jeg
kan huske fra det gamle Vange-
de her i Vangede Avis.

Jeg har valgt at starte ved det
nu nedrevne Vejhus, som lå for-
an GVI’s fodboldbane, hvor Di-
ligensen ligger i dag. Vi fortsæt-
ter videre op ad Vangedevej,
som dengang gik helt op til
Lyngbyvej. Her lå Købmand
Olsens butik i den hvide villa,
herefter lå opkørslen til Helle-
sens Batterifabrik og Rasmus-
sens Blomstergartneri og så
kom Hanssons cykelreparati-
onsskur. Derefter fulgte et ræk-

kehus med 4 boliger op til
Lyngbyvej, hvor Brugsen lå
overfor Ræveskovvej. På den
anden side af Vangedevej oppe
ved Lyngbyvejs udmunding lå i
rækkefølge Brankes brødud-
salg, købmand Jørgensen, slag-
ter Hansen, skomager Falck og
fiskemanden Holger Nielsen.
Ned ad Vangedevej (nuværende
Brogårdsvej) lå Geils Manufak-
turforretning og oppe bag ved lå
en lille entreprenør, derefter
kom villa Marienborg. Helt op-
pe ved Fritsbøgers grusgrav,
Vangedevej 27, hvor min bed-
stefar havde skomagerværk-
sted, og min bedstemor havde
ismejeri, så kom Villa Karl Bør-
ge og Ny Østerbyvej, der gik
ned til grusgraven, her på hjør-
net lå købmand Scharfs butik,
som min broder senere købte.
Det var et stråtækt hus med he-
stestald, så fulgte den gamle
Vangede Kirke, hvor jeg blev
konfirmeret og gift hos Pastor
Nordlev. Vangede Skole lå op-
pe bagved Charlotteklubben,
hvor der en overgang var politi-
station med betjent Vilsund og

siden kirkedegn Knudsen. Der-
efter fulgte et to-familieshus,
her boede Petersen og Jensen.
På den anden side af Ved Bom-
men, hvor Netto ligger, var der
en villa, her boede en ældre da-
me alene.

Herefter lå der marker op til
Bakkegården, hvor der lå en
stor frugtplantage, der gik helt
ned til Lyngbyvej. Videre af
Vangedevejs østside, hvor der
så småt begyndte at komme hu-
se. Efter Vangede station, hvor
der dengang var bomme, havde
I.E. Olsens Enke store arealer
hen til Enggården. Tilbage
langs vestsiden af Vangedevej
var der marken, der stødte ned
til Nymosen. På hjørnet af Mo-
segårdsvej og Vangedevej lå en
stor tømmerhandel, og så fulgte
Sladrerækken, hvor nu Banken
ligger. På den anden side af
Snogegårdsvej lå et stort gart-
neri, hvor Gentofte Vænge lig-
ger i dag. Derefter fulgte murer
Nielsens stråtækte hus, der sta-
dig ligger her. Som nabo havde
Thomsens to-længede gård,
derefter fulgte familien Krygers
stråtækte hus, og så kom endnu
en villa på hjørnet af Stolpe-
gårdsvej, hvor Fakta ligger i
dag. Her var der engang et tre-
længet hus, som mine bedste-
forældre boede i, da de kom til
Vangede fra Ribe. På modsatte
side lå en lille mark med sand-
bakke indtil Vangede Asyl og
nabo til Ormegården, og så er vi
tilbage til GVI’s fodboldbane
og Vejhuset. Ja, Vangede ser jo
noget anderledes ud i dag.

Poul Christoffersen

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
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Vangede Kirkes Basar
9. og 10. november 2002
Nu hvor sommeren er vel over-
stået, er det tid til at rette blikket
mod efterårets aktiveteter. Et af
de helt store tilløbsstykker er
Vangede Kirkes Basar.

Forberedelserne til den årlige
basar er godt undervejs, og sy-
pigerne kan igen i år forevise en
kollektion af spændende kreati-
ve ting. Sypigerne har ligesom
andre basarmedarbejdere været
i gang siden nytår.

Basaren vil rumme de sæd-
vanlige boder som tombola,
lykkehjul, café og salgsboder.
Der vil blive solgt forskellige
lotterier, hvor der er mulighed
for at vinde flotte præmier.

Et loppetorv vil der naturligvis
også være, og allerede på dette
tidspunkt er der indleveret man-
ge gode effekter til loppetorvet.
Her vil der kunne gøres mange
gode handler.

Afhentning af effekter til lop-
petorvet vil først finde sted i uge

44 (28. oktober-3. november).
Effekter, der ønskes afhentet,
bedes meddelt kirkekontoret på
tlf. nr. 39 76 12 92.

Igen i år vil der blive trukket et
tilstedeværelseslotteri med flot-
te præmier fra basarens sponso-
rer. Som lotteriets navn antyder,
skal man være tilstede, når lot-
teriet trækkes. Det sker søndag
den 10. novemner kl. 16.00.

Men hvad sker der ellers? Vil
basaren blive åbnet med sække-
pibemusik som sidste år? Vil
museumsbrandbilen atter i år
komme forbi? Og hvem skal
medvirke ved 2 to koncerter,
der afholdes under basaren?
Svaret på disse spørgsmål fås
den 9. og 10. november.

Sæt derfor et stort kryds i ka-
lenderen allerede nu.

Vangede Kirkes Basar
Stedet, hvor Vangede mødes.

Åbningstider
Lørdag 10-17
Søndag 12-17

9.-10. NOVEMBER 2002
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Boligmøde for førstegangskøbere
Et boligmøde for førstegangskø-
bere i Danske Bank giver poten-
tielle købere et overblik over bo-
ligkøb.

Både købere, som ikke er be-
gyndt at undersøge noget og de,
som allerede har indhentet mange
oplysninger får noget ud af mø-
det. Det var en af konklusionerne
på det boligmøde, jeg afholdt den
26. juni 2002. På mødet bliver
økonomi, finansiering, forsikring
og de forskellige aktørers roller
gennemgået og det giver derfor

en køber et godt overblik. Danske
Bank kan hjælpe med at finde
frem til den kontantpris, en køber
kan handle for. Denne beregning
danner samtidig baggrund for et
boligkøbsbevis, som gør at finan-
sieringen på forhånd er godkendt.
Danske Bank har en stor erfaring
i bolighandler og det er vores op-
fattelse at det bedste sted at be-
gynde et boligkøb er hos os.

Hilsen 4205 Vangede Afdeling

Heini Hald, Lok. 60985

Kvaliteten
i

højsædet

VISTI's
GULVSERVICE A/S
Ring 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

Kirken
af Jacob Rønnow

Efterårets onsdagsmøder i Van-
gede Kirke byder på adskillige
perler blandt foredragsholderne.
Hør bare f. eks.:

Om danske værdier ved pro-
fessor Peter Gundelach 2. okt.,
Direktøren for Statens Museum
for Kunst, Allis Helleland, om
kunst og kirker 9. okt., Kaserne-
mester Hans Jørgen Green om
Jægersborg Kaserne 15. okt.,
Astrofysikeren, professor Jens
Martin Knudsen, om verdens-
rummet og mennesket 30. okt.,
Henrik Voldborg om sit even-
tyrlige liv 13. nov., Freddy Svi-
tring om Bag murene i Den Kgl.
Mønt 19. nov., Generalsekretær
Peter Lodberg, Folkekirkens
Nødhjælp om national- eller
statskirke 27. nov. – og så er der
koncerter 29. september, 23.
oktober samt 20. november.
Kirkebladet fortæller mere om
de enkelte og de øvrige arrange-
menter.

På gensyn i efteråret

til at lytte og til at spørge!

Jakob Rönnow

mandag - onsdag
11 - 01

torsdag - fredag
11 - 02
lørdag
9 - 02
søndag
9 - 01

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78
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SkulpturHuset
Nybrovej 93B, 2820 Gentofte, Tlf. 4587 8210, www.skulpturhuset.dk

Åbent: Ons.-/tors./fre. kl. 13 - 18
Lør./søn./helligd. kl. 10.30 - 15

Haveskulpturer i marmorsten
Se vor udstiling med over 500 modeller. Mange nyheder!

Egen import – direkte salg

Udvalgte
varer
op til

40%÷

mode

Efterårsvarerne er ankommet
Butikken bugner af skønne nye varer

Vangede Bygade 79
Tlf. 39 65 31 38

Kom og se følgende nyheder:
• Fritidssæt i flere mærker

også i store str. s-xxl.
Buks 119,- overdel 119,-
hele sættet 199,-

• Lækker chenille striktrøje
m/lynlås og krave
3 farver

• Skøn cowboyjakke
m/ægte kaninskind 499,-

• Nye flotte tasker,
smykker og bælter

Apoteket informerer om sår
Nu er børnene startet i skole og
det kan ikke undgås, at de falder
og slår sig. Derfor disse råd om
alm. sårbehandling.

Formålet med sårbehandling er,
at få helet et sår på kortest mulig
tid og med så lille et ar som mu-
ligt.

Det opnås ved at rense såret ef-
fektivt og ved at bruge en forbin-
ding, hvor det er nødvendigt.

Rensning af sår:
Inden rensningen påbegyndes va-
skes hænderne grundigt. Derefter
rengøres området rundt om såret,
og til sidst selve såret. Såret kan
evt. bedøves først, med bedøven-
de gel på et gazekompres.

Rensningen af såret foretages
med lunkent sæbevand. Alt snavs
og fremmedlegemer skal vaskes
ud af såret.

Vask såret til det er helt rent,
brug evt. en neglebørste. Herefter
skal såret skylles grundigt efter
med vand så alle sæberester fjer-
nes.

Hvis ikke alle fremmedlegemer
fjernes kan de blive starten til en
infektion. Skyl evt. med et desin-
ficerende middel, og forbind efter
behov.

Hudafskrabninger:
Selvom hudafskrabningerne er
fredelige, medfører de en del
smerter, da hudens nerver bliver
påvirket. Det bløder sjældent ret
meget.

Det er vigtigt at fjerne evt. asfalt
i såret, da det vil sætte sig i huden
som en blivende tatovering.

Advarsel:
Vær opmærksom på om, der går
betændelse i såret. Det viser sig
ved:

Rødme
Varme
Hævelse
Smerte
Evt. Feber
Såret kan blive ildelugtende
I sådanne tilfælde skal man kon-

takte sin egen læge. Smerterne fra
et sår er størst det første døgn og
aftager herefter. Hvis smerterne
pludselig stiger, er det et typisk
tegn på betændelse. Fra såret kan
evt. ses en rød stribe. Dette kaldes
“blodforgiftning” og det kræver
gerne antibiotikabehandling.
Kom ind på apoteket og få fag-
lig rådgivning.

Helle Arvid Thomasen

Vangede Apoteksudsalg

En hyldest til kvinden
Den franske kunstner Henry
Aubry udstiller her i efter-
året en stor samling af eroti-
ske malerier i galleri Monic,
der ligger i Skulpturhuset på
Nybrovej 93. Henry Aubry
har bl.a. i et årstid har arbej-
det sammen med Piccaso.
Henry Aubry har en perma-
nent udstilling i Paris og har
udstillet over hele verden;
Colombia, Haiti, Jamaica,
Texas USA, Chicago USA
og flere gange i rundt Dan-
mark og nu endnu engang i
galleri Monic. Hans værker
spænder fra det helt abstrak-
te med de mest utrolige motiver gemt i farverne til det natura-
listiske, altsammen med en fanatisk forherligelse af kvinden. Be-
søg galleri Monic i perioden fra ferniseringen den 14. september
til udgangen af oktober. Det er muligt at købe de fleste af bille-
derne, nogle er i privat eje.

Bemærk! Åbningstiden er den samme som Skulpturhuset: ons-
dag til fredag kl. 13-18, lør-, søn- og helligdage kl. 10.30 til 15.

Særudstilling
med fernisering

lørdag 14. sept kl. 12-16.
Udstillingen slutter den 31. okt.

Femmes, que vous etes jolies

Galleri Monic

Onsdag-fredag kl. 13-18 · Lør-, søn- og hell.dag kl 10.30-15
Nybrovej 93B · 2820 Gentofte ·Tlf. 45 87 82 10
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Munke-Grillen
Vangedevej 144 · 2860 Søborg

Tlf. 39 67 10 72

Byens bedste burger

Ring og bestil

Altid friske råvarer

Alt i kinesiske spec.

Parkeringspladser foran butikkerne

Nybolig · Munkekiosken · Munkegrillen · Grønt og Frugt ·Vangede Slagteren · Dennigs Konditori

M u n ke t o r ve t

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

Åbningstid
Hverdag 11 - 17.30 · lør. 10 -13

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%

Dagens avis
Salg af alle HT kort
Klippekort og månedskort
Tips og Lotto
Fotoservice

·
·

·
·

Munketorvet · Tlf. 39 69 13 95

MunkeKiosken

GRATIS udbringning af varer

3 flasker vin
kun
kr.100,-

Tilbud

Massage der forløser
I en lille villa i Vangede giver
Kristinna Lundström behandlin-
ger ud fra Body Self Develop-
ment System (BSDS). Det er en
massageteknik, der forløser fy-
siske og psykiske blokeringer
og derved hjælper kroppens
egen helbredelsesproces.

“Jeg behandler mennesker
med gamle sportsskader, med
spændinger i nakken, med ryg-
problemer, men også menne-
sker der har astma kan få det
bedre med en massagebehand-
ling, og sammen med mine
vejrtrækningsbehandlinger kan
jeg løse op for de spændinger,
som hos nogen giver astmaan-
fald”, forklarer Kristinna ivrigt
og fortsætter:

“Jeg behandler også menne-
sker, som ønsker at få større
kontakt med deres følelser. Der-
for kan der indgå samtale i mine
behandlinger, hvis det er det,
man har behov for.”

Ud over de individuelle be-
handlinger har Kristinna et to ti-
mers træningsprogram, som

foregår i en gymnastiksal. Her
kan alle være med, hvad enten
man ønsker at holde sig i form,
eller for at afhjælpe forskellige
fysiske problemer.

“Vi arbejder med hele krop-
pen, fodøvelser, knæ-, hofte-,
skulder- og nakkeøvelser, og i
alle disse øvelser arbejder vi og-
så med åndedrættet,” forklarer
Kristinna. “Vi slutter af med
sammentrækkende og udviden-
de øvelser. Efter en omgang
træning føler man sig som regel
afslappet og befriet, men nogle
kan også føle sig trætte, hvis der
er mange affaldsstoffer og blo-
keringer i kroppen. De fleste
går gladere og mere ranke fra
mine træningstimer.”

Kristinna Lundström har også
en uddannelse inden for teater
og stemmepleje. Hun har under-
vist i drama og poetik og arbej-
der nu, ved siden af BSDS-træ-
ningen og -behandlingen, også
terapeutisk med både børn og
voksne med talevanskeligheder.

Malerfirmaet med
40 års erfaring

Udfører alt ud- og
indvendigt arbejde

Bjarne Rindsø
Malermester

Møllekrogen 6
2800 Lyngby
Tlf.
Mobil

45 87 13 36
20 94 13 36

Digital satelit-TV
Er du klar til vinterens hyggelige
aftener foran TV-modtageren? –
Hvis ikke så er det nu, du med for-
del kan skifte fra analog til digital
modtagelse af TV- og radio-sig-
naler fra satellitterne ude i ver-
densrummet og se op til 200 uko-
dede gratis TV-kanaler på dit TV.
Mickey Nielsen Antenne Service,
der har serviceret med antenner
siden 1969, har i øjeblikket en
konverteringskampagne på det
nyeste parabol-antenneanlæg
DVB 75 SI fra TRIAX A/S, hvor
du kan spare op til 1.000,00 kro-
ner. Du får 500,00 kroner i rabat
på det nye anlæg når du afleverer
din brugbare analoge modtager
med kortlæser og fjernbetjening.
Du får yderligere 500,00 kroner
ekstra i rabat hvis modtageren er
en TRIAX model. Dit nuværende
analoge abonnement på kanalpak-
ker fra VIASAT ombyttes til digi-
tal kort for 399,00 kroner. Hvis du
ikke selv kan eller vil installere dit
nye digitale anlæg er Mickey
Nielsen Antenne service gerne
behjælpelig til normal timebeta-
ling.

Se firmaets annonce

her i avisen.
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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

G
en

ve
je

n
til

et
go

dt
liv

“Onkel Danny
– portræt af en Karma Cowboy”
Det er titlen på en dokumenta-
risk film om Dan Turell – Van-
gedes forfatter og digter. For-
uden forfatterskabet blev han
kendt som manden med de sorte
negle og den skaldede isse.

Han har over 100 udgivelser,
har optrådt i radio, TV og på
scenen i hundredvis af shows.
Ud fra det har Lars Movin og
Steen Møller Rasmussen por-
trætteret Danmarks Karma
Cowboy, Onkel Danny.

Jeg havde den glæde at få lov
til at overvære forpremieren i
Grand Teatret sammen med alle
Dan Turells venner og hans fa-
milie. Det var en rigtig hyggeaf-
ten i en helt fyldt sal. Det er
utroligt, hvad Lars Molin og
Steen Møller Rasmussen havde
fået ud af filmen sammen med
vennerne og familien. Det var
en levende film om en afdød
forfatter, der blev fortjent hyl-
det for sit kæmpe forfatterskab
og for et helt udlevet liv. Hvor
var Dan Turell dog flittig som
forfatter og underholder. Nu har

han fået sit fortjente eftermæle.
Det var stormende hyldest til de
to filmfolk og andre medvirken-
de efter filmen. Det må absolut
blive et tilløbsstykke for alle der
kender Dan Turrell og elsker
hans bøger og digte. Jeg kan
varmt anbefale alle Vangede
Avis-læsere at se filmen.

Henning Bonde.

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

Inge Turell og Dans søster Anne
får overrakt blomster efter filmen
og modtog på denne måde Dans
hyldest

Firma Mickey Nielsen ApS Antenne Service
Skolebakken 7, 2820 Gentofte, Telefon 39 68 22 23, Telefax 39 76 00 55

Internet: E-mail:http://www.image.dk/~mickey mickey@image.dk

TRIAX DVB 75 SI Parabolantenne anlæg med
modtager til modtagelse af 4 satellitter og 100 cm
parabolskål eller motorstyret anlæg med 88 cm
parablskål

Modtager uden LNB og parabolskål

Aflevér din brugbare analoge
modtager med kortlæser og
fjernbetjening og få .
Er din modtager en TRIAX model får du
yderligere .

6.495,00 kr.

3.995,00 KR.

500,00 KR. RABAT

500,00 KR. I RABAT

Vil du se op til

200 ukodede gratis tv kanaler?

– skift fra analog til det nyeste digitale parabol-
antenneanlæg fra TRIAX A/S

i konverterings kampagne rabat1.000,00 kr.

VIASAT analog kort
ombyttes til digital kort på
dit nuværende
abonnement for 399,00 kr.

Vi installerer gerne dit nye
digitale anlæg til normal
timebetaling

og få op til

Velgørende musik
– til de smukkeste øjeblikke i dit liv.

Den perfekte gave til en du holder
af! Når du rigtig trænger til at slap-
pe af er der ikke noget bedre end
en god Fønix Musik CD, og Matas
Vangede har netop nu et rigtigt
godt udvalg af afslappende CDer.

Fønix Musik er velegnet til:

• en velfortjent pause efter en
lang arbejdsdag

• at skabe en fredfyldt atmosfære
før man skal sove

• behagelige stemninger omkring
en god middag

• beroligelse for små børn
• eksamenslæsning og hurtig ind-

læring
• mentaltræning og sport
• meditation og fordybelse
• baggrund for en dejlig massage
• hurtigt og let at komme over

jet-lag ved udlandsrejser
• smertelindring og velvære i tand-

lægestolen eller på hospitalet
• baggrund for kontorarbejde og

når man skal koncentrere sig
om en opgave
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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

Din lokale

Tømmerhandel
Buddinge

Trælasthandel A/S

Buddingevej 272-278
2860 Søborg

v/ Buddinge Hovedbanegård

39 56 04 11

Butikernes åbningstider
A.A. Cykler Nøgler Sko Service Tlf. 39 65 34 34
mandag-torsdag 10.00-17.30
fredag 10.00-17.30
lørdag 9.00-13.00

Brdr. Torp Glarmester Tlf. 39 65 17 20
mandag lukket
torsdag-fredag 11.00-17.00
lørdag 10.00-13.00

Brogårdens Ismejeri Åben alle dage
mandag-søndag 7.00-20.00

Café Rif Tlf. 39 65 35 85
mandag-torsdag 10.00-22.00
fredag-lørdag 10.00-24.00
søndag 10.00-17.00

Comet rens Tlf. 39 67 08 47
mandag-fredag 11.00-17.30
lørdag 10.00-13.00

Danni Sko Tlf. 39 65 53 63
mandag-torsdag 9.30-17.30
fredag 9.30-18.00
lørdag 9.30-14.00

Danseskolen, Eka dans Tlf. 39 65 31 07

Danske Bank Tlf. 39 75 09 80
mandag-fredag 10.00-16.00
torsdag tillige 16.00-17.30
Rådgivning efter aftale 8.00-18.00

Dennigs konditori Tlf. 39 67 58 18
mandag-søndag 6.00-18.00

Diligencen Tlf. 39 68 01 78
mandag-onsdag 11.00-01.00
torsdag-fredag 11.00-02.00
lørdag 9.00-02.00
søndag 9.00-01.00

Ejend.mæg., Brich & Wørmer Tlf. 39 68 33 30
mandag-torsdag 10.00-17.30
fredag 10.00-16.00
søndag 10.00-14.00

Fakta
mandag-fredag 9.00-19.00
lørdag 9.00-17.00

Floristen Tlf. 39 65 57 41
mandag-torsdag 10.00-17.30
fredag 10.00-18.30
lørdag 9.00-14.00

Freilev Farve Tapet Isenkram Tlf. 39 65 10 26
mandag-torsdag 9.00-17.30
fredag 9.00-18.00
lørdag 9.00-13.00

Grønkålen Åben alle dage
mandag-søndag 8.30-19.00

Kirken, Vangede kirke Tlf. 39 76 12 92
mandag-lørdag 9.00-16.00
onsdag tillige -19.00
søndag kun i forbindelse med gudstjeneste
kontoret: mandag-fredag 9.00-13.00

onsdag også 17.00-19.00
lørdag 10.00-12.00

Kontakten, El-service Tlf. 39 65 47 60
mandag-torsdag 10.00-16.00
fredag 10.00-15.00

Matas Tlf. 39 65 33 22
mandag-fredag 9.30-18.00
lørdag 9.00-14.00

Memo’s Pizza-Pasta & Grill Tlf. 39 65 70 76
mandag-fredag 11.00-22.00
lørdag-søndag 12.00-22.00

Mexico TakeAway delivery Tlf. 39 65 09 65
mandag-søndag 12.00-22.00

Munkegrillen Tlf. 39 67 10 72
hverdage 16.00-21.30
søn- og helligdage 14.00-21.30

Munkekiosken Tlf. 39 69 13 95

Munketorvets Frugt og Grønt Tlf. 39 67 54 73
mandag-fredag 8.00-18.00
lørdag 8.00-14.00

Murer & VVS Kjeld Hansen Tlf. 39 65 39 65
mandag-fredag 11.00-17.00

Nybolig Tlf. 70 10 20 19
søndag-fredag 9.00-17.00

Nymose Dyreklinik Døgnvagt Tlf. 39 76 00 77
mandag-fredag 12.00-17.00
onsdag tillige 17.00-19.00
lørdag 10.00-12.00
Konsultation efter aftale

Netto
mandag-fredag 9.00-19.00
lørdag 8.00-16.00

NM Autoservice Tlf. 39 65 79 80

Pariser Salonen Tlf. 39 65 34 76
tirsdag-torsdag 9.00-17.00
fredag 9.00-18.00
lørdag 8.00-13.00

Pølsevognen i Vangede City
mandag-fredag 11.00-19.00
lør-, søn- og helligdage lukket

Silhouet Tlf. 39 65 60 64
man-, tirs- og fredag 10.00-17.30
torsdag 10.00-18.00
lørdag 9.00-13.00
Øvrig tid kun efter aftale

Skjold Burne Tlf. 39 65 34 00
mandag-torsdag 9.00-17.30
fredag 9.00-18.00
lørdag 9.00-14.00

Super Brugsen Tlf. 39 68 05 38
mandag-fredag 9.00-20.00
lørdag 8.00-16.00

Sweetie Mode Tlf. 39 65 31 38
mandag-onsdag 10.00-17.30
torsdag-fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-14.00

Totten Tine 39 65 71 35 / Anette 39 65 83 13
mandag-torsdag 9.00-17.30
fredag 9.00-16.30

Vangede Apoteksudsalg Tlf. 39 65 46 00
mandag-fredag 9.30-17.30
lørdag 9.30-13.00

Vangede Avis Tlf. 39 65 74 41
mandag-fredag 9.00-16.00

Vangede Bibliotek Tlf. 39 65 38 47
mandag-torsdag 11.00-18.00
fredag 11.00-16.00
lørdag 10.00-14.00

Vangede Slagteren Tlf. 39 67 75 05
mandag-torsdag 7.00-17.30
fredag 7.00-18.00
lørdag 7.00-13.00

Villabyernes Grill Tlf. 39 65 12 22
mandag-lørdag 16.00-22.00
søndag 14.00-22.00

Wienersalonen Tlf. 39 65 78 91
tirsdag-torsdag 9.30-17.30
fredag 9.30-18.00

BLIKKENSLAGERFIRMA

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 & vedligeholdelse
Specialitet

Showroom

Inventar &
håndbygget køkkener

Ordrup Jagtvej 8
m/køkken og inventar

Ejnar Schüsler

Alle disse butikker er medlem af Vangede Bycentrum
Medlemsbutikerne kan du kende på at de har dette mærke
siddende i deres ruder, klip annoncen ud, så har du altid åbningstiderne

VANGEDE BYCENTRUM


