
Ansvar
Er det de andres ansvar, for det
kan da ikke være mit, i hvert
fald ikke alene, og er det gået
galt, har de andre i hvert fald et
medansvar, det var ikke min
skyld.
Har vi ikke både hørt og ople-
vet dette tit – lige fra børnene i
vuggestuen til landets politi-
kere. Vi kan i mange tilfælde
placere ansvaret, for at det ikke
gik, hos de andre – og vi gør det,
det er såre menneskeligt. Men
de andre, både dem det går ud-
over og dem, der bare hører om
det, har altid en mening om at
det er for dårligt og det er da og-
så lige til at blive i dårligt hu-
mør af og miste troen på at der
er nogen der vil tage et ansvar.
Men prøv at se alle de gange
der rent faktisk er nogen, der ta-
ger et ansvar og lever op til mere
end vi havde turde håbe på.

Det sker hele tiden:
Vi viser alle tit et ansvar over
for dem der har været ude for en
katastrofe her og ude i verden.
De fleste er parat til at tage et
ansvar for både deres egne og
andres børn når de kalder på
hjælp, men utrolig tit svigter vi
dem, hvis der er en autoritet, der
har en mening om hvad vi skal.
Så kan det være svært at stå fast
på det man føler for.
Det gælder også de ældre i vo-
res samfund, selv de nærmeste i
familien glemmer vi vores an-
svar for, partneren glemmer vi
med tiden, at vi har et ansvar
for, og helt galt går det når vi
også glemmer ansvaret for os
selv for så bliver det helt umu-
ligt at tage ansvar overfor vore
medmennesker.
Men i den søde juletid bliver
vi vores ansvar bevidst, rykker
sammen i familierne og får for-
talt hinanden hvor meget vi be-
tyder for hinanden både med
ord og gaver, det varmer i hele
kroppen og der sniger sig en
dejlig lykkefølelse frem.
Når nu det er så dejligt, så lad
os alle tage et ansvar for hinan-
dens lykke hele året.

Glædelig Jul og Godt Nytår
Allan Andersen

Vinter 2002
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29
November

Juletræstænding

Læs denne gang om

Hennings tur · Vangedes skoler
Vangededrenge til USA
Erindringer fra Vangede

Borgermøde ... og meget mere

15
December
Julevandring

Det er en af disse drenge der
kommer med din Vangede
Avis – tag godt imod ham.
Han gør sig umage for at
avisen kommer ud til alle i
Vangede og afleverer avisen
direkte i din postkasse. Skul-
le du blive svigtet, bedes du
havde ulejlighed med at rin-
ge til os.
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Hennings tur gennem Vangede

Vinsmagnings succes

Vinsmagnings aften den 13.
september, der var arrangeret
for at præsentere “Grønkålen”s
vine blev et tilløbsstykke.
Alle pladser hos Café Rif var
optaget og desuden var der op-
sat et bord udendørs. De for-
skellige vine blev præsenteret
flot af Ali, der stod for de man-
ge gode vine fra mange forskel-
lige områder.
Der blev også budt på et par af
forretningens delikatesser, som
faldt i god smag hos publikum-
met.

Grantræet
I 1970 boede
Tonny og Edith
Jacobsen på
campingplad-
sen Sortsø ved
Stubbekøbing.
En aften gik
Tonny en tur i
skoven, i et om-
råde hvor der
var plantet små

grantræer. Han trak et enkelt op
og tog det med hjem. Edith
skældte ham ud for tyveri, men
han mente nok, at skoven kunne
undvære dette ene træ. De boede
på Mosegårdsvej i Vangede og
plantede træet i haven her. Nu er
det vokset stort og flot. Naboer-
ne synes det skygger for deres

udsigt – og nu skal det fældes.
Men kun for at være juletræ på
Rådhuspladsen i Gentofte. Nu
skal grantræet, der er født på
Falster og opvokset i Vangede –
altså nyde sine sidste dage som
kommunens juletræ med al den
pragt, glans og glæde det med-
fører. Det er da lidt af et eventyr!

Årets sidste loppemarked

blev afholdt i dejligt sommer-
vejr og med mange besøgende.
Stadefolket havde en god om-
sætning og glæder sig til næste
gang, der finder sted i forbindel-
se med Børnehjælpsdagen den
23. & 24. maj 2003.

Vangede Kirkes basar
Havde samlet mangemennesker
og der var
stor købe-
lyst – så
det var
sædvanen
tro en stor
dag for alle som har bidraget til
basaren på den ene eller anden
måde – og det er der mange der
har gjort, så der er stor tilfreds-
hed hele vejen rundt. Det er nu
også ret hyggeligt at mødes ne-
de i sognegården til den årlige
Vangede begivenhed.

Idé Huset Vangede
Stolpehøj 150
Det summer af liv og hygge i Idé
Huset. Man spiller gamle smal-
film over på videobånd. Papir-

billeder køres
også over på
videobånd
som slide-
show og med
musik-under-
lægning.
Desuden er
der undervis-
ning i EDB for pensionister. Og
sidst men ikke mindst har man
telefonstjernen Vangede – Gen-
tofte, hvor du mandag til fredag
kan få et tryghedsopkald af fri-
villige fraÆldre hjælperÆldre.
Opringning finder sted mel-
lem kl. 9 og 10. Alle der har lyst
til et tryghedsopkald kan kon-
takte Elsie Petersen, tlf. 39 65
86 88 eller Leif Madsen, tlf. 39
40 70 91.

Er du interesseret i at bruge
Idé Huset: så ring til 39 40 05
60. Foruden data og video er der
mulighed for at være med i Be-
søgstjenesten, idé-mad m.m.
Og så selvfølgelig hygge sig
sammen med de 40-50 andre
der bruger stedet. Der er adgang
for pensionister og efterlønnere
i hele kommunen.

Krokusmark i Bygaden!
Jeg har længe gået med en idé
om at tilplante plænen mellem
biblioteket og Super Brugsen
med krokus, det er nemlig så-
dan, at krokus godt kan arbejde
sammenmed en græsplæne. Når

krokus er afblomstret, kan man
slå plænen – og så har man en
dejlig græsplæne til bl.a. loppe-
marked og
andre arran-
gementer i
bygaden.
Kommunen
var med på
ideen, og
sidst i okto-
ber gik Park-
sektionen i
gang med at plante 24.000 løg i
forskellige farver, så nu venter
jeg med spænding på foråret.
Samtidig en stor tak til kommu-
nalbestyrelsesmedlem Agnete
Olsen og borgmester Hans Toft
for god støtte til projektet!

Silhouet – Mango
Silhouet er ikke
Silhouet mere og
der er også en ny
indehaver; Anne
Christiansen
som kommer fra
en salon i Herlev,
Vangede Bycen-
trum byder Anne velkommen i
vores landsby, vi vender tilbage
i næste nr. med mere om Anne.
Vi siger samtidig tak for godt
samarbejde til Daniel, Jannie,
Sandie, Gitte og Hanne.

Bemærk! Anne holder reception
i butikken lørdag den 30/11-02.

Artikler og annoncer afleveres
eller sendes til:
Vangede Avis, Snogegårdsvej 49
Postboks 11, 2820 Gentofte
Telefon 39 65 74 41.
Meget gerne pr. email;
avisen@vangede.dk
Optagne artikler og indlæg
dækker ikke nødvendigvis re-
daktionens holdning. Der tages
forbehold for trykfejl.

Billedindramning i
træ og aluminium
Spejle efter ønske

Brugskunst/gaveartikler
Kort, gavepapir & -bånd

Tlf.: 39 65 17 20
Vangede Bygade 39

Munke-Grillen
Vangedevej 144 · 2860 Søborg

Tlf. 39 67 10 72

Byens bedste burger

Ring og bestil

Altid friske råvarer

Alt i kinesiske spec.



Nummer 33 · November 2002

3

Jul iVangede
Juletræstænding

Fredag 29. nov. kl. 16.30

Vi mødes foran SuperBrugsen, her vil Jacob Rønnow i fælleskab
med de fremmødte frembringe en stemning, som vil få lysene til
at glimte i vores bygade.
Julemanden vil hilse på børnene i Vangede og dele ud af godterne.
Tag din ønskeseddel med til Julemanden, måske får du opfyldt et
ønske inden jul.

Søndag 15. dec. kl. 11 - 13

Vi samles kl. 13.15

Julevandring
Turen tager ca. 1-1½ time.

Turen afsluttes senest kl. 13.00 med at lægge stempelkor-
tet i kassen ved Café RIF.

Ruten starter i , herfra går vi til ,
og videre til Spejderne ved . Så en lille tur gennem
Nymosen til , en tur over i den gamle skole-
bygning, hvor der skal stemples i derefter kan du
varme dig med gløgg og æbleskiver i . Efter en
tur over Vangede Batteri, ad Stolbergvej og Stolpegårdsvej
over på den anden side af Vangedevej til skal
du bare i mål i

Charlotteklubben Matas
Kirken

Naturvognen
Idéhuset

DUI’s hytte

Diligencen,
Café RIF.

,

Vandrekort koster kr. 15,- pr. stk.
og købes i forvejen i medlemsbutikkerne

Mange gavekort som
– fra 100,- til 500,-

præmier

Der er gode vandreturs tilbud
og oplevelser i butikkerne

... foran Café RIF hvor Julemanden trækker
lod blandt de afleverede vandrekort.

Husk legitimation.

Hjemmelavet bolcher
hos Matas

Freilev farver levere et
18 cm malerrullesæt
værdi 60,- sammen med 10 l. maling

Cognac på tilbud 199.-
hos Skjold Burne 150,-

Køb en kop chokolade og
bolle hos Café Rif

Julefortælling for børnene
og efter Julevandringen:

20,-

Tilbud hos Sweetie
køb 2 dele tøj og få -10%
Super Brugsen i vangede tilbyder
4 friske svinemørbrad
10 flasker Castillo de Madax
begrænset parti

150,-

200,-

Bemærk! Vangedes juleudsmykning er betalt af de butikker
der er medlem af Vangede Bycentrum, men det store træ ved
SuperBrugsen er i år givet af Matas i Vangede

Ovenstående tilbud gælder kun
søndag den 15. december

Grønkålen
Spændende julekurve
specielle varer til julehygge

med 100,-
250,-
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Igen en succes
November er basartid i Vange-
de, og igen i år blev basaren åb-
net med Piber og Trommer.
Det var Sækkepibeorkesteret
“Gordon Pibes and Drums”, der
kl. 10.00 havde fået luft nok i
sækkepiberne, så de kunne mar-
chere op gennem bygaden med
fuldmusik. Til ære for Christian
– Matas Vangede – gjorde orke-
steret et mindre stop ved butik-
ken. Orkesteret havde godt nok
planer om, at gå ind i butikken,
men uanset hvor meget Christi-
an holder af sækkepibemusik,
er han sikkeret glad for, at de
undlod det.
Det er nu andet år, at basaren
er blevet åbnet på denne vis, og
skulle den blive det igen næste
år, må vi sige, at der er skabt en
ny tradion.
En tradition, som har kørt i
mange år, er museumsbrandbi-
len, og den svigtede heller ikke i
år. Denne rullende reklame er
med til, at Vangede bliver kendt
langt ud over sognets grænser.
Mange børn og barnlige sjæle

får mulighed for at komme om-
bord i brandbilen og får sig en
snak med mandskabet.
Antallet af besøgende satte i år
rekord, over 2.300 havde valgt
at lægge turen omkring Vange-
de Kirke, for at gøre indkøb dels
på vort meget store loppetorv,
og dels i vore boder, som igen i
år var fyldt til bristepunket, med
bl.a. hjemmelavede nisser og
marmelader. Også tombolaer og
lykkehjul havde meget stor søg-
ning, og i Caféen måtte man
søndag eftermiddag et par timer
før lukketid, melde udsolgt af
lagkager.
Basarkomiteen har de sidste tre
år håbet på, at omsætningen kun-
ne nå det magiske tal 200.000,-
kr., og det lykkedes i år.
Uden sponsorer ville basaren
ikke være det, den er. Derfor en
stor tak til Finn vores lokale cy-
kelsmed, Restaurant Cassiopeia
ved Planetariet, Matas i Vange-
de, Skjold Burne i Vangede og
Charlottenlund Bog & Idé.

Freddy Svitring

Gentoftegade 33 · Tlf. 39 65 02 01

Juletræet bringes til døren
Nu nærmer julen sig jo med ha-
stige skridt, og spejdernes jule-
træssalg ved Vangede kirke er
klar til at tage imod den – jule-
træerne er bestilt, fødderne er
samlet, skiltene er klar til at bli-
ve sat op, spejderne har øvet sig
på salgstalerne og ulveungerne
har kridtet skoene til den gratis
udbringning.
Spejdernes juletræssalg er en
nem måde at kombinere jule-
træsindkøbet med en god ger-
ning. Pengene der kommer ind
ved juletræssalget skal bruges
til at lave spejderarbejde for i
det kommende år. Pengene bru-
ges blandt andet til at sænke pri-
sen for weekendture og som-
merlejre.
Igen i år er der bestilt et stort
udvalg af rødgran og normania-
træer i alle tænkelige størrelser.
Som altid er der mulighed for at

komme ned og vælge sit træ,
mens udvalget er størst, og få
det opbevaret til det evt. skal
bringes ud. Opbevaring og ud-
bringning er gratis – udbring-
ning dog kun inden for Vangede
sogn, da det bringes ud på gå-
ben.
Juletræssalget starter d. 10/12
og der er åbent fra 17-19 i hver-
dagene og fra 10-17 i weeken-
derne.

Juletræerne pakkes ud, vurderes
og prismærkes

er A.A. i kælderen ikke blevet lukket for lang tid siden?
Lad mig få din mening om AA-CNS
Max 3 X afleveres i butikken, senest den 13. december
Der trækkes lod om 3 gavekort á 200,-

Hvorfor

� Alle reparationer udføres grundig
Faglig god betjening
Altid gode svar på spørgsmål
Snyder ikke med reklamationer
God service på såvel gamle som nye cykler
Stort udvalg i skoartikler
Elendige åbningstider
Ej hjælpsom
Spændende butik
Kedelig butik
Dårlige vittigheder
Blander sig for meget
Gode ... cykler
Lousy butik med lousy betjening

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Navn:

Adresse:

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

N.B. Kalendergave
i vinduet
God jul og godt nytår
tak for det gamle

AACykler
Finn

Besøg Vangedes hjemmeside

www.vangede.dk
Ejlers beretning fra Nymosen - Gæstebog - Postkort
Butikkerne i Vangede - Arkiv med billeder fra Vangede



Vangede Bygade 61 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 68 05 38

Søndags åben kl. 10 - 16

015. december
22. december
29. december
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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-HOLMApS

Besøg...
Pølsevognen

i
Vangede City

Mandag - Fredag
Kl. 11.30 - 19.00

Åben:

Mine erindringer fra Vangede batteri
Erik Wintcentsen, der har boet
hele sit liv i Vangede, fortæller
om sit liv i Vangede
Jeg blev født i 1925 på Her-
redsvej i Vangede og startede
min skolegang på Tjørnegårds-
skolen i 1932. Da Bakkegårds-
skolen blev færdig skulle jeg i
3. klasse og jeg erindrer, hvor-
dan alle vi børn, der kom vest
for Lyngbyvejen, blev overflyt-
tet til den ny skole. Vi marche-
rede efter Brandvæsnets og NE-
SAs orkestre til den nye skole,
hvor der blev uddelt røde soda-
vand til alle eleverne. I starten
var det svært at huske den nye
skolevej, så det hændte, at vi var
nogle elever, der kl. 8 stod ved
den forkerte skole. Efter min
konfirmation i 1940 forlod jeg
skolen efter 7 lange skoleår. I de
sidste skoleår havde jeg været
bydreng for et ismejeri, hvor
først mælketuren og derefter
brødturen skulle klares før sko-
letid. I nogle år var jeg ”svajer”
for en budcentral i Hellerup, der
var ikke mange muligheder for
en læreplads eller et fast arbej-
de.
Hele min barndom har jeg
kendt Vangede batteri, vi brugte
det sommetider som legeplads.
Jeg kan huske, at kassematterne
i en periode brugtes til modning
af champignon, der jo skal vok-
se i totalt mørke. Under krigen
blev der etableret en lille gen-
brugsvirksomhed i den solide
bygning, og her havde jeg i flere
perioder arbejde. Det var en lil-
le genbrugsvirksomhed i ordets
bedste betydning, idet den gen-
anvendte metaller, der var ble-
vet kasserede. Hver dag kom
der “spildmænd” forbi, enten

med blot en sæk eller på budcy-
kel, Long-John eller den større
ladcykel og faldbød deres varer,
som de havde klunset i skralde-
spande eller fundet på losse-
pladser. Varerne blev lagt i en
bunke på jorden, hvorfra ejeren
udvalgte, hvad han ville have,
herefter var der kontant afreg-
ning.
Fabrikken forarbejdede så de
indsamlede konservesdåser, tu-
ber og andre metalrester til min-
dre nyttegenstande. Cykelstel
var der få af, der blev passet på
tingene, men meget metal blev
omsmeltet eller klippet op og
presset til nye former. Jeg hu-
sker, at vi blandt andet lavede
dåser til skosværte og ni-
veacreme ud af konservesdåser.
Her stansede vi først bunden ud
i en form og derefter låget i en
lidt større. Også stormtændstik-
ker og loddekolbeopvarmere
indgik i produktionen. Vi var i
flere perioder 5-7 ansatte alt ef-
ter temperament og råvaretil-
førsel. I Vangede Avis læste jeg
om Vangede batteri, og jeg har
her villet fortælle, hvad jeg selv
kan huske om stedet. Kort efter
krigen dækkedes den midterste

del af fortet med jord, således at
kassematterne i dag ikke kan
ses, selvom de stadigvæk er helt
intakte.
Senere har jeg været ansat i
kommunen og på private virk-
somheder. I mange år kørte jeg
som skraldemand til forbræn-
dingsanlægget, der dengang lå,
hvor den nu nedlagte genbrugs-
plads senere kom til at ligge.
Mine sidste arbejdsår var på
Mariebjerg kirkegård, hvor jeg
især vedligeholdt de store græs-
plæner.
Siden 1950 har jeg boet i den
samme lejlighed, men har haft
tre forskellige adresser, idet vej-
navnet skiftede fra Østerbyvej,
til Vangedevej for så i dag at
hedde Nybrovej. Vangede hav-
de i min barndom 7 bagerforret-
ninger, nu ligger de nærmeste
på Munketorvet og på
Brogårdsvej nær S-stationen.
Herfra hvor jeg bor kan jeg dag-
ligt se det store butikscenter
med IKEA og det trafikkaos,
det har medført. I min barn- og
ungdom cyklede man, og man
genbrugte langt mere end i vore
dage.

Kristinna Lundström

20 14 67 17

Massagekursus
Lær nogle enkle massagetek-
nikker 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

Mesterlodden 20

alt
under et tag

Autoreparation

Autolakering

Pladearbejde

Autoservice
i Vangede

39 68 10 17

Jægersborg
Autoplade

Få bilen gjort vinterklar
på

v/ Jan Schou

Autolakering ApS
v/Flemming Olsen

Jægersborg

39 65 17 32

39 68 10 17
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Min barndom omkring Vangede Batteri
Af Asger Jacobsen, tidligere bosat i Vangede nu i Rødovre.

Efter at jeg i VangedeAvis nr. 30
fra foråret 2002 havde læst om
Vangede Batteris historie, har
jeg fået lyst til at fortælle ommi-
ne barndomserindringer om-
kring Batteriet, som var vores
foretrukne legeplads sommer og
vinter.
Jeg er født i august 1937 på
Fuglegårdsvænget i Vangede,
men som niårig flyttede vi med
vores hestetrukne flyttelæs til
Stolpehøj, hvor jeg tilbragte re-
sten af min barndommed Batte-
riet som den skønneste lege-
plads, man kan tænke sig. Om-
rådet var langt mindre parkag-
tigt udseende end i dag, det ud-
gjorde et vildnis med åbne slet-
ter og små trægrupper, som til-
talte os drenge og satte vores
fantasi i sving.
Sommerlege
På området husker jeg, at der var
anlagt et mindre tipvognsbane
til stentransporter. Vi skubbede
en tipvogn op på toppen , hoppe-
de op i denne og susede nedad
mod stenbunkerne, en kæp i hju-
let var vores nødbremse, og det
gik hurtigt som i rutschebanen
på Bakken.

Batteriet var ikke jordtildæk-
ket som i dag og en af de tidlige-
re kanonstillinger var ikke sik-
ret med låg, vi prøvede at lodde
dybden ved at kaste sten ned,
der var mange meter ned til
bunden. En dag var der en tosset
kammerat, der forsøgte at skub-
be mig ned i hullet, men jeg nå-
ede lige akkurat at gribe fat i
kanten.
Uden for batteriet var der en
græsplæne: prærien eller sletten
kaldte vi den, og her gik den vil-
de jagt med røvere og soldater
og andre kampe. En del af for-
tets område havde et “fangehul”
støbt i beton, det indgik tit i vo-
res leg. Her var der også mulig-
heder for at grave jordhuler ind i
skrænten.
Senere anlagde vi drenge en
slags speedway-bane, hvor der
nu er bygget rækkehuse. I star-
ten tog vi tid på hvor hurtigt vi
kunne cykle banen igennem,
men senere fik vi jo knallerter
og så gik det derudad. Naboerne
påskønnede det vist næppe.
Vinterlege
Batteriets stejle sider fungerede
om vinteren som kælkebane,

sikkert som de gør i dag. Min far
havde sammensvejset en 8-
mands kælk sammen, den kunne
rigtigt suse ned ad bakken. Bat-
teriet var overgroet med store
træer, hvor vi havde gyngetove
i. Jeg husker også en episode,
hvor min storebror hejsede min
mindre bror op i et træ, som han
ikke kunne kravle ned fra. Han
sad der som en kat og klamrede
sig til stammen indtil min far
kom hjem. Så vankede der.
Skolegang
Jeg startede min skolegang på
Bakkegårdsskolen, men fra
1952 gik jeg på Mosegårdssko-
len min tid ud. Jeg fraflyttede
Vangede, da jeg var først i 20-er-
ne, men har i dag min gang hos
min 90 årige far, der bor i Ny-
mosehave, førhen mark, så Mo-
segårdsskolens idrætsbaner og
nu boliger for ældre. Vangede
har ændret sig meget siden jeg
var dreng, men Vangede Batteri
findes stadig i min tanker – og
under jorden!

mandag - onsdag
11 - 01

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

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

Lyngbyvej 417
2820 Gentofte

Tel: 39 65 88 83
Fax: 39 65 88 96

e-mail: mail@ga-lak.dk
www: ga-lak.dk

Gentofte Autolake-
ring tilbyder
Gentofte Autolake-
ring tilbyder

�

�

�

Opretning og
pladearbejde
Udbedring af små
forsikringsskader
fra dag til dag
Bil i reparations-
tiden

Det er os der
sætter

på din bil
kulør
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Vangedes skoler 1740-2002
Af Niels Urik Kampmann Hansen, formand for Gentofte lokalhistoriske forening.

Forhistorien
I det gamle Gentofte sogn var
der de to rytterskoler i Hvidøre
og på torvet i Gentofte, disse
var oprettet på foranledning af
Frederik IV fra 1721 og funge-
rede som toklassede almuesko-
ler, hvor skoleholderen undervi-
ste et hold om formiddagen og
det andet hold om eftermidda-
gen frem til konfirmationsalde-
ren.
I længden var disse skoler
utilstrækkelige, især da befolk-
ningstallet støt voksede. For
Vangedebørnene var skolevejen
lang, idet de skulle omvejen syd
om søen. Ovenikøbet var Gen-
tofte rytterskole propfyldt af
skolebørn.

Den ældste Vangede skole
På privat initiativ startede i 1740
i Vangede en mindre skole med
omkring 30 børn. Vi ved i dag
ikke, hvor denne skole lå, eller
om skolebørnene har gået på
omgang hos de større gårde,
men initiativet var godt nok. Der
skulle imidlertid en tragedie til,
før der kom gang i Vangedes
skolebyggeri. Et ubekræftet
rygte siger nemlig, at en vange-
dedreng en vinterdag havde skå-
ret genvej over den islagte sø og
var gået gennem isen og var
druknet. Dette satte gang i pla-
nerne om skolebyggeri.

Vangede skole med egen
bygning 1786-1886
Med økonomisk velvilje fra gre-
ve A.P.Bernstorff (den yngre)
gik Vangedes bymænd nu gang i
byggeri af deres egen skole, som

fra 1786 rejste sig på nuværende
Vangede Bygade 55. Det var ef-
ter den tids forhold en anseelig
og smuk bygning, man fik rejst,
og den fik da også lov at fungere
som skole i præcis 100 år. Man
kender navnet på Vangedes æld-
ste lærer, han titulereds skole-
holder Caspar Marcussen. Byg-
ningen fik en mindre udvidelse
omkring 1850, og denne skole-
bygning er i dag kommunens
ældste, idet de to rytterskoler for
længst er nedrevne. I skolens
mur var indsat en sten med en
mindetekst, hvor A.P. Berstorff
lovprises, den kan i dag genfin-
des i Tjørnegårdsskolens aula.
Bygningen bruges siden 1975 af
Charlotteklubben efter at den i
årene efter skolens flytning har
været asyl, boliger, filialbiblio-
tek, postkontor og kirkekontor.
Efter en ødelæggende brand i
1998 er huset genopført i reno-
veret stand.

Vangede “nye” skole fra
1886-1924
På kommunalt initiativ opførtes
denne skole på en skrånende
grund, hvor nu Vangede biblio-
tek ligger. Skolen havde i starten
kun et klasseværelse, men udvi-
dedes af flere omgangemed fle-
re lokaler (1907), gymnastiksal
(1908) og pavillion (1918) og
rummede en tid også biblioteks-
funktion. Skolens elevtal for-
øgedes hurtigt og nåede i 1920
over 170 elever. En fantastisk
overbelægning. Noget måtte gø-
res og kommunen byggede nyt,
da der ingen udvidelsesmulig-
heder var på den eksisterende
grund.
Den gamle skolebygning
brugtes i en periode efter 1925
til kirkesal, og den blev herefter
nedrevet.
Det gamle traditionsrige navn:

Vangede skole genbrugtes ikke
efter at have været i brug i 138
år. Man ønskede i stedet at op-
kalde nye kvarterskoler efter
udflyttergårde. De gamle by-
skoler fra århundreskiftet fik
dog lov at beholde deres traditi-
onsrige navne: Gentofte, Or-
drup, Skovshoved og Hellerup
skoler.

Tjørnegårdsskolen
På et smukt jordstykke med ud-
sigt over Gentofte sø, hvor der
tidligere havde ligget et tegl-
værk, begyndte man i maj 1923
at udgrave grunden til den nye
skole, der indviedes i januar
1925, hvor Vangede skole sam-
tidigt nedlagdes. Skolen blev

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

Julegaver
Vi har mange gode julegaveideer:
Regntøj (fra 349,-)
Træningsdragter og -sko
Indendørssko
Børnesko
Fritidstøj: fleece,
joggingbukser, sweatshirts
... 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!

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

Sådan så den gamle skole i Vange-
de ud omkring 1900. Nuværende
Charlotteklubben. Lokalhistorisk
Arkiv
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tegnet af arkitekt og brandchef
Einar Norup og består af fire
sammenbyggede fløje, hvor der
er idrætssale i den nordre fløj.
For vangedebørnene var den ny
skoles placering ikke ideel, de
skulle passere Lyngbyvejen for
at komme i skole. I løbet af
1930-erne blev dette stedse van-
skeligere. Elevtallet voksede
hurtigt på denne skole, hvis di-
strikt også rummer dele af Jæ-
gersborgområdet. Under krigen
var skolen beslaglagt til tyske
flygtninge, og de store børn hen-
vist til Gentofte skole, mens de
små børn gik i skole i menig-
hedshuset. Den lukkede gård

ombyggedesmidt i 1990-erne til
en flot aula. Væksten i elevtallet
fortsatte, således at der i starten
af 1930-erne gik over 800 børn i
skolen. Ved ibrugtagning af
Dyssegårdsskolen og Bakke-
gårdsskolen faldt elevtallet til
under 500. I løbet af 1940-erne
voksede elevtallet til over 1000.

Bakkegårdsskolen
På de skrånende jorde vest for
Gentofte sø byggedes efter 1930
et stort sammenhængende villa-
kvarter. Til betjening af dette
planlagde kommunen at bygge
en aulaskole. Til arkitekt valgtes
Frederik Wagner, og allerede i

skoleåret 1933-34 startede klas-
ser på naboskolerne, som efter
indvielsen i 1935 overflyttedes
til Bakkegårdsskolen. Skolen
havde i 1940-erne over 800 ele-
ver, men oplevede i efterkrigs-
årene en elevtilbagegang til un-
der 300 elever. Ved nedlæggel-
sen af Mosegårdskolen i 1988
endda færre end denne.
Elevtallet er i de senere år vok-
set til omkring 600 elever.

Dyssegårdsskolen
Gentoftes første aulaskole lig-
ger på en flot udsigtsgrund og er
opført 1932 af arkitekterne
Brandt, Hagen og Schiøtz. Tra-
pen op til skolen er en vindel-
trappe. Denne skole beslaglag-
des også af tyske flygtninge i det
sidste krigsår og havde i 1950-
erne havde 1200 børn, den må
siges at være Vangedes største
skole. Skoledistriktet går da og-
så øst for Lyngbyvejen med de
gener, det havde, før man fik
broer over og under vejen. Dys-
segårdsskolen er udvidet flere
gange i de senere år.

Mosegårdsskolen
På grund af en stor befolknings-
tilvækst i kommunens nordvest-
lige hjørne besluttede kommu-
nalbestyrelsen så tidligt som i

1942 at bygge en “Nordvestsko-
le”, men krigstidens materiale-
mangel og mangel på arbejds-
kraft satte arbejdet i stå. Først i
1947 startede byggeriet, der
blev indviet og ibrugtaget i 1950
efter tegning af B. Helweg-Møl-
ler. Bygningen var ligesom
“Dyssen” og “Bakken” en aula-

skole med svungne balkoner og
flot udsmykning. Skolens elev-
tal toppede i 1956 og dalede i lø-
bet af 1970-erne og 80-erne til
omkring 250 elever. På dette
grundlag besluttede kommunal-
bestyrelsen at nedlægge skolen
fra sommeren 1988. Skolebyg-
ningen er efter følgende ombyg-
get til 41 ældreboliger, mens
sportspladsen dels er blevet til
Nymosehave med 27 ældreboli-

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

Luftfoto af Bakkegårdsskolen fra 1935. Bebyggelsen omkring skolen er
yderst sparom og vest for skolen ses skolehaver. Lokalhistorisk Arkiv.

Dyssegårdsskolen set fra indgangspartiet 1936. Lokalhistorisk Arkiv

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

Den gamle skole forlades i 1924 med hornmusik. Eleverne vandrer over
til den nyopførte Tjørnegårdsskole. Lokalhistorisk Arkiv.
Desværre findes der ikke på Lokalhistorisk Arkiv andre billeder af Van-
gede skole 1886-1924 end dette. Er der nogen af bladets læsere, der lig-
ger inde med andre eller bedre billeder? I så fald vil Lokalhistorisk Ar-
kiv være taknemmelig for at låne fotoet til kopiering.

Foto fra indvielsen af Mosegårds-
skolen 1950. Lokalhistorisk Arkiv
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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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ger dels til Københavns amts in-
stitution Pilekrogen.

Munkegårdsskolen
Skolen er bygget fra 1953 efter
tegningen af den verdenskendte
ariktekt Arne Jacobsen, dele af
den blev ibrugtaget 1955, men
den blev først helt færdig og
indviet i 1956 og blev samtidig
præmieret af Gentofte kommu-
ne. Man har tilstræbt et mere in-
tim skole end de store aulasko-
ler, idet hver klasse har en gård-
have med egen udgang. Bygge-
riet er generelt kun i en etage,
dog er kontorer og faglokaler i 2
etager. Munkegårdsskolen fik
ved oprettelsen 400 elever, men
fordoblede sit elevtal i løbet af
få år. I øjeblikket er der 450 ele-
ver, og dermed er skolen den
mindste af distriktsskolerne.

Specialskolen Ellegårds-
skolen
var oprindligt startet på privat
initiativ af fru Gertie Wandel,
men skolen blev kommunalt
overtaget i 1962 og placeret i en
villa på Vangedevejs sydlige
del. Skolen optog frem til ned-
læggelsen især elever med ind-
læringsvanskeligheder. I 1989

ændrede tilskudsreglerne og
skolen blev nedlagt.

Private skoler i Vangede
Begge de to private skoler, der i
dag findes i Vangede, er kom-
met fra Hellerup. Ældst er Bus-
ses skole, der er startet i 1917 i
en villalejlighed nær Hellerup
havn. Da planteskolen “Plante-
kassen” flyttede til Jægersborg
allé i 1976 blev hjørnegrunden
Mosebuen/Vangedevej ledig og
skolen opførte en moderne byg-
ning til et enkelt spor. I 2002 er
denne bygning blevet udvidet
med en fløj mod Vangedevej.

Vidarskolen er tilflyttet Helle-
rup i 1950 og i 1963 flyttet til
sin nuværende placering på
Brogårdsvej nær den traditions-
rige Vangede kilde og tæt ved
Tjørnegårdsskolen. Dens spe-
cielle nybygninger henviser til
Rudolf Steiner-pædagogikken.

Afslutning
Vangede har siden 1740 haft
skole. Elevtalsmæssigt er de 4
kommunale skoler de største,
men skolens udvikling går et
kvart årtusinde tilbage. Skole-
bygningen fra 1786 findes sta-
dig og de imponerende aulasko-
ler og den smukke, fredede

Munkegårdskole står som et
monument over tidligere tiders
ønske om at give smukke ram-
mer til eleverne. I vor tid er byg-
ningerne ved at blive bygget om
til nye pædagogiske tanker, som
er nedfældet i SKUB-projektet.
Men det har alt sammen sit ud-
spring i tidligere tiders bygnin-
ger og tankegods.

Luftfoto af Munkegårdsskolen. Lokalhistorisk Arkiv
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Elevantallet i Vangedes skoler 1917-2001

Tjørnegård

Så kan der hentes mere
inspiration i Lokalhistorisk
Selskabs årsskrift

" ”
m

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

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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Gentoftegade 66 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 08 37FOTOKÆDEN

Julekort
Dobbeltkort med

kuvert og dit
eget billede

6,-
pr. stk.

min. 15 stk

Agnete Olsen, medlem af kommu-
nalbestyrelsen vil i næste nr. for-
tælle om de skoleudbygninger der
gennemføres for at skolerne er
klar til de nye pædagogiske ideer

red.
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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

19
32

MIRACLE HOMME GAVEÆSKE
Med EdT Spray 50 ml, Brusegelé 100 ml
og After Shave Baume 50 ml

Værdi 516,00 315,00

VI HAR GAVEÆSKER TIL ALLE I FAMILIEN
- KOM IND OG SE DET MEGET STORE UDVALG

MIRACLE GAVEÆSKE
Med EdP Spray 30 ml,

Body Lotion 50 ml og Brusegelé 50 ml

Værdi 392,00 265,00

SPAR OP TIL 52,00

DEODORANT SPRAY
150 ml. Vælg mellem 4
skønne dufte: Ô Oui!,

Ô de Lancôme, Anaïs Anaïs
eller Eau de Eden.

Frit valg 98,00
653,33/ltr

Skønne julegaverSkønne julegaver

Med EdT 40 ml og
Body Lotion 50 ml

Værdi 340,00 275,00

GAVEÆSKE
HUGO WOMAN

GAVEÆSKE
Med Deo Roll-on 50 ml

og Showergel 50 ml

Værdi 200,00149,00

HUGO WOMAN

Vangededrenge til USA
GVI’s junior- og andenårsdren-
gespillere (årg. 87, 88 og 89) er i
fuld gang med forberedelserne
til næste sommers megaoplevel-
se: 16-17 dage i de uanede mu-
ligheders land – USA!
Vi starter med ophold i Mil-
waukee og Chicago. Der køres
derefter til byen Rockford, Illi-
noise med gigantforlystelses-
parken “Great America”, Der-
efter fluks til sightseeing i New
York; for til sidst at være i Clif-
ton og deltage i endnu en stor
fodboldturnering.
Det bliver med indkvarterin-
ger hos private amerikanske fa-
milier. Deres gæstfrihed og
hjælpsomhed er legendarisk!
Vi regner med at stille med 3
aldersopdelte 11-mandshold til
deltagelse i 2 fodboldturnerin-
ger, såkaldte gigantstævner og
diverse trænings- og venskabs-
kampe. Hvilket i øvrigt minder
mig om en træningskamp mod
et af deres såkaldte “lokale
hold” Kampen skal spilles på
deres træningsbane/stadion i
“nærheden” – omregnet ville

det svare til, at vi skulle spille
“hjemmekampe” i Korsør!!!
De unge mennesker arbejder
hårdt for at tjene penge selv for
at opnå “en oplevelse for livet”
– og indtil nu kan det ikke siges
anderledes, end at der bliver ar-
bejdet ihærdigt og målbevidst:
•Uddeling af “Søndagsavisen”
hver lørdag

•Uddeling af “Vangede avisen”
hver 3. måned

•BT – halvmaraton som vejvise-
re og depotbestyrere

•Bankospil i GVI (februar
2003)

•Loppemarked (til foråret)
Ud over selve rejsebetalingen
prøver vi at skaffe ordentlige
sæt af spillerudstyr – ens tasker,
træningsdragter, flot kamptøj.
Gerne støtte fra Vangede By-
centrum. Har du forslag til “ar-
bejdsopgaver” for drengene?
nogle sponsorgaver til overs?
bekendte i eller nær de nævnte
rejsemål? – kontakt os i GVI –
39 69 18 99

Elvin og Ejler

Åbent til kl. 18 alle hverdage – lørdag til kl. 14
Vangede Bygade 92 · Tlf. 39 65 33 22

i Vangede
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Kirken ved Jakob Rønnow
Luciaoptog i kirken
Hvornår er det, vi skal se piger-
ne i de hvide dragter og høre de-
res sang i kirken inden en hyg-
gelig adventsaften i mødeloka-
lerne? Det er onsdag den 4. de-
cember kl. 19. Det er KFUK-
spejderne, der sammen med kir-
ken står bag dette arrangement,
som plejer at trække mange bør-
nefamilier til.
10. december kl. 14
Christine Tjalve, der vil fortælle
om juleskikke og andre
særprægede, religiøse skikke i
Mexico.
Gratis julemusik
De to dage op mod jul, hvor vi
måske er allermest stressede,
bliver der atter i år mulighed for
at puste ud i trekvarter og lade
den dejligste musik fylde os i
stedet i kirkens gode rammer.
Det er Vangedes organist Henrik
Bo Hansen, der den 21. og 22.
december kl. 17.00 til 17.30 har
sammensat et programmed soli-
ster i kirkerummet – og der er
gratis adgang for enhver.
Den store julefest for børn
Bliver i Vangede Kirke søndag
den 15. december klokken 15.
Først samles vi i kirkerummet,
hvor pastor Jakob Rönnow for-
tæller, så er der kaffebord, jule-
træ, julemand, julegodter og ju-
legaver…. Det er nødvendigt at
sikre sig en billet i forvejen, og
de bliver solgt fra kirkens kon-
tor tirsdag den 3. til torsdag den
12. december mellem 9 og 13 –
onsdag også 17 til 19.
Drengekors julekoncert
Først er der helt mørkt i det store
kirkerum. Så høres de første to-
ner, og så kommer de 25 velsyn-
gende drenge fra Det danske
Drengekor ind med lys i hæn-
derne. Derefter følger en aften
med de mest elskede danske og
udenlandske julesalmer og jule-
melodier. Den traditionsrige
koncert er onsdag den 11. de-
cember kl. 20 i Vangede Kirke.
Billetter ved indgangen.

Vinhandel
Vangede Bygade 77

2820 Gentofte · Tlf.: 39 65 34 00

Af en

mors

dagbog

En lang næse
Kirsten har studeret et billede af
heksen i eventyret “Fyrtøjet”. Det
gav anledning til følgende spørgs-
mål: “Mor, får du også en lang næse,
når du bliver gammel? – Sådan som
konen har på “Fyrtøjet””.

Du’r ikke mer
Kirsten hjælper mig med at skrabe
kartofler, færdige hermed siger jeg:
Flyt dig lidt, Kirsten, mor skal i
skraldespanden! Kirsten er rap og
siger “Skal du i skraldespanden,
mor, du’r du ikke mer?

Natte varme
Det er juni og smeltende
varmt, Kirsten siger: “Det er
fordi solen har skinnet i nat!”.
Jeg protesterer, men hun fort-
sætter og siger: “Jamen, den
har da skinnet på månen!”.
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FARVE - TAPET - ISENKRAM
SNOGEGÅRDSVEJ 3 - 2820 GENTOFTE

Tlf. & Fax.: 3965 1026

HOLD ØJE MED POSTEN.
Weekenden den 14. - 15. dec. omdeles vor

24 sider fyrværkeri katalog med masser af nyheder.
store

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

Julegaveidé
Vangedepræst
forfatter

“En løgnehistorie fra Vestky-
sten”, “Pelikanen i lysekronen”
og “Hvad der kan ske når man
glemmer salt i Havregrøden” er
blot nogle af titlerne på de ca. 40
fortællinger, sognepræst Jakob
Rönnow har fået udgivet i bo-
gen “Fortællinger om Gud og
hvermand”. Forfatteren, som
mange i Vangede kender som en
garvet fortæller, har fået udgivet
denne samling af festlige histo-
rier med en kirkelig pointe, og
den henvender sig særligt til for-
ældre, skoleelever, konfirman-
der, spejdere og FDF’ere. “For-

tællinger om Gud og Hver-
mand” er på 130 sider, koster
125 kr. og er kommet på Forla-
get Unitas.
Bogen udkommer den 19. no-
vember.

Kvaliteten
i

højsædet

VISTI's
GULVSERVICE A/S
Ring for uforpligtende tilbud

39680060
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

for ham og
hende

klip & krøl

Lyngbyvej 417
2820 Gentofte

Tel: 39 65 88 83
Fax: 39 65 88 96

e-mail: mail@ga-lak.dk
www: ga-lak.dk

Frisk op
med nye farver

Møbler, døre
og køkkener

Sponsorgaver til
voldsramte
kvinder i Spanien
Syv studerende fra Gentofte pæ-
dagogseminarium er netop
vendt hjem fra to ugers studietur
i Barcelona. De studerende
skulle besøge et center for
voldsramte kvinder i Barcelona.
I den tid de studerende har til-
bragt i Barcelona har de fået stor
indsigt i hvordan voldsramte
kvinder og deres børn dagligt
takler hverdagens store og små
problemer. Studieturen er en
meget væsentlig del af Gentofte
pædagogseminariums uddan-
nelse, da det giver de studerende
værdifuld indsigt i sociale for-
hold i andre EU-lande. De pæ-
dagogstuderende havde hjem-
mefra pakket kufferten med ga-
ver til de kvinder og børn som
boede på centeret. Pakkerne in-
deholdt blandt andet slik, par-
furme og shampoo.

Alle gaverne var sponseret af
følgende butikker i Vangede:

Matas
Fakta
Skjold Burne
Gentofte Apoteket

Charlotte Westergaard

Det er dejligt at se Vangede butik-
kernes engagement i denne slags
sponserering. Jeg har efterhånden
oplevet denne form for medansvar
mange gange fra vore butikker og
vil her benytte lejligheden til at si-
ge tak for, at I på denne måde, er
med til at vise Vangedes sindelag
også ud over sognets grænser.

red.

Charlotteklubben
Medlemmer af Charloteklub-
bens Filmklub skal i foråret se
følgende film:
•22. jan. Brød og tulipaner
•29. jan. En kort en lang
•05. feb. America´s Sweethearts
•12. feb. At klappemed en hånd
•19. feb. Prinsesse eller ej
•26. feb. Ikke et ord
•05. feb. Et rigtigt menneske
•12. mar Innocense
•19. mar Finding Forrester
•26. mar Løftet
•02. april Elling

Det er altid om onsdagen – det
er altid kl. 12.30 – Det er altid i
Gentofte Kino. Medlemskort
og adgangskort til 11 forestillin-
ger koster kr. 140,- halvårligt
Kortet kan købes i Charlotte-
klubben, Vangede Bygade 55.

med en kendt stemme, har du
lyst til et tryghedsopkaldt, så
tilmeld dig gratis til:

Telefonstjernen
Ring til:
Elsie Petersen 39 65 86 88
Leif Madsen 39 40 70 91

Daglig telefonkontakt
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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%

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

Vangede Bygade 41

Anette 39 65 83 13

Kig ind hos Totten/gavebod og se de spænden-
de juleting og find måske din mandelgave her.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nyt hår.

Lukket fra 24/12 til 1/1-03 (begge dage incl.)

39 65 71 35Tine

Af Agnete Olsen, medlem af Gentofte Kommunalbestyrelse

Borgermøde på Café Rif
Torsdag den 3. oktober holdt
jeg, det andet borgermøde i Van-
gede. Fremmødet på Café Rif
var en del bedre end ved det før-
ste møde – en tendens, som jeg
håber fortsætter. Næste møde er
fastsat til torsdag den 16. januar
I min fortsatte tro på, at dialo-
gen mellem borgere, kommune
og politikere skal være tættere,
holdt jeg det andet borgermøde
på Café Rif i oktober. Denne
gang var vi næsten 20 personer –
bl.a. repræsentanter fra vores lo-
kale handlende. Stemningen var
rigtig god og ingen holdt sig til-
bage i meningsudvekslingerne.
Ligesom på det første møde
tog vi på en “verbal rundtur i
Vangede”, hvor jeg gennemgik
de aktuelle sager fra de forskel-
lige forvaltninger, som har vo-
res interesse her i Vangede. Læs
mere på Vangedes hjemmeside:
www.vangede.dk.
24.000 krokusløg
Det, der nok vakte mest glæde
hos tilhørerne, var min besked
om, at det var lykkedes at over-
bevise Teknisk Forvaltning om
at finansiere og anlægge en kro-
kusplæne ved Super Brugsen og
Charlotteklubben.

Få dage efter borgermødet gik
parksektionen i gang med at
lægge ikke mindre end 24.000
krokusløg i mørklilla, lyslilla
og hvidt.
Til foråret vil et tæppe i lilla og
hvidt brede sig op ad bakken –
det bliver et skønt syn. Hvis no-
gen skulle blive skuffede over,
hvor lidt det fylder….. så ha’
lidt tålmodighed: Krokus er en
løgplante, der breder sig under
jorden – så de bliver flottere og
flottere med årene.
Men det forudsætter, at de får
lov til at visne ned af sig selv for
at kunne genbruge kraften i løg-
formeringen. Derfor bliver der
ikke slået græs før langt inde i
foråret.
Fremtidens Vangede Bygade
Fremtidens Vangede Bygade
var selvfølgelig også oppe og
vende på oktober-mødet.
Byplanafdelingen er i fuld
gangmed de nye lokalplaner for
alle kommunens bystrøg – også
Vangede Bygade. Når lokalpla-
nerne kommer ud til høring
blandt borgere og handlende vil
der blive holdt borgermøder i de
enkelte lokalområder i kommu-
nen. Byplanudvalget regner

med, at have lokalplanerne klar
til høring i det tidlige forår.
Herefter har borgerne otte
uger til at komme med indsigel-
ser, hvis de er uenige i de beslut-
ninger, der er truffet i kommu-
nalbestyrelsen.
Find mig på hjemmesiden
Hvis man har adgang til inter-
nettet, kan man på Vangedes
hjemmeside komme i kontakt
medmig. Her er der også en me-
re fyldig omtale af oktober-mø-
det: www.vangede.dk.

Café Rif
Vangede Bygade 45

Tlf. 39 65 35 85

Engelske
Fodboldkampe på

Storskærm
Vi servere 1/2 fadøl til 20,-

under kampene

Åbningstider
Lørdag-torsdag kl. 10-17

Fredag kl. 10-24

Hver lørdag

Mobil Diskotek

Peter 24 41 27 75 Jesper 22 39 30 36
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• det fedeste lys
• den musik I ønsker
• mest oplagte festcrew

Vi levere

w
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Til
Jeres

Jeg ønsker alle borgere i Vangede
en rigtig glædelig jul og et lykke-
bringende nytår, hvor jeg ser frem
til en fortsat god og konstruktiv
dialog om vores lille perle i den
grønne kommune.
Næste borgermøde finder sted på
Café Rif – torsdag den 16. januar,
kl. 19.30 – hvor jeg håber rigtig
mange dukker op til en fælles dia-
log om både nutiden og fremtiden
i Vangede.

Julemarked
i GVI søndag den 24. nov. kl.
14 - 17. Besøg det hyggelige
klubhus i Nymosen – der er
mulighed for gløgg og æble-
skiver, mens man ser på
udbudet.
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Vær opmærksom på at vi har lukket
mellem jul og nytår 21/12 - 1/1-03

begge dage incl.

mode

Julens tilbud hos Sweetie

Vangede Bygade 79
Tlf. 39 65 31 38

Til Julens mange fester har vi et
meget flot udvalg af selskabstøj
og tilbehør.

Som noget nyt i år vil vi, hver
gang du handler hos os, give dig
et lod til vores Julelodtrækning,
hvor præmierne vil være 5 stk.
gavekort á 300 kr.Vi trækker lod
søndag 22. december kl. 14.00

I hele december måned har vi et
fyldt stativ med et udvalg af tøj
med 50 % rabat!

Derudover har vi et væld af gode
gaveidéer, og vi pakker gerne ind
med bånd og sløjfer.

På Jule-gensyn hos Sweetie

Juletilbud

Apoteket informere om Nikotin
Rigtig mange mennesker, væl-
ger i den kommende tid til at
kvitte tobakken.
I en cigaret er der 4000 kemi-
ske stoffer; nikotin er et af dem.
De 4000 stoffer har forskellige
virkninger på kroppen og nogle
af dem er skadelige.
Blandt andet kan rygning være
skyld i kroniske lungesygdom-
me, kræft og hjerte-karsygdom-
me. Det er især kulilte og tjære,
der er ansvarlig for disse syg-
domme.

Nikotin påvirker også mange
funktioner i kroppen, men det er
ikke kræftfremkaldende. Pro-
blemet med nikotin er især den
vanedannende virkning.
Når du stopper med at ryge og
ikke længere får nikotin fra to-
bakken, kan du føle dig irrita-
bel, have svært ved at koncen-
trere dig og du kan måske få
problemer med både søvn og
vægt.
Ved rygestop kan det være en
stor hjælp i den første tid, at få

dækket dit behov for nikotin
med erstatningsprodukter.
Så kan du koncentrere dig om at
lægge dine vaner om uden hele
tiden at føle fysisk trang til tobak.
For det sværeste er at ændre
vaner, så du uden en cigaret i
hånden kan klare de situationer,
du før forbandt med rygning.
Kom ind på apoteket og få råd-
givning, det er gratis.
Glædelig jul og godt nytår

Helle Thomasen

Vangede Apoteksudsalg

Vidste du
at over en tredje-

del af akut indlagte
børn på landets
børneafdelinger
indlægges med

luftvejsproblemer,
som kan sættes i di-

rekte forbindelse
med forældrenes

rygning

Spirituskørsel, nej tak
Hvis bilen er med til festen, ja så
er der en del, der vælger hvem
der skal styre den hjem efter de
hyggelige timer. Andre tæller,
hvor meget de drikker, men der
er altid en risiko for, at der er
smuttet for meget spiritus ned
og så står man der med tvivlen,
og er man i tvivl skal man natur-
ligvis lade bilen hente næste
dag.
Er man derimod skråsikker på,
at man da sagtens kan køre det
stykke vej, ja så kunne det være
en god ide at afprøve alkohol
indholdet i blodet med et alko-
meter og nu ser det ud til at der
er kommet et apperat på mar-
ked, som viser promillenmed så
stor nøjagtighed at enhver vis-
ning på over 5 promille betyder,
at bilen bliver og overnatter.
En ny digital promillemåler
med meget lille fejlmargin på
0,1 ved 1,0 promille er kommet
på marked.

Testene har vist, at den aldrig
viser en for lav promille, og der-
med skulle man altid kunne
undgå at køre med for høj pro-
mille og dermed være til risiko i
trafikken.
Det nye alkometer med
modelbetegnelsen CA2000 kan
købes for 995,-, så nu skulle der
være en mulighed for, at værten
kan teste hvem, der skal afleve-
re bilnøglerne, når gæsterne
skal hjem.
CA2000 kan købes hos Matas
i Vangede.

Vangede Bycentrum ønsker
alle i Vangede en glædelig jul

og et godt nytår
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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

Butikkernes 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
tirsdag-fredag 10.00-17.00
lørdag 10.00-12.45

Brogårdens Ismejeri Åben alle dage
mandag-søndag 7.00-20.00

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

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 Tlf. 39 40 50 35
mandag-søndag 8.30-19.00

Kirken, Vangede kirke Tlf. 39 96 11 90
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


