
Butiksliv i Vangede

Som jeg ser det, har Vangede al-
drig haft så mange forretninger
som nu, heri medregnet butiks-
centret på Nybrovej og så er der
alligevel 4 tomme lokaler, men
det er sammensætningen af bu-
tikstyper, der gør at vi ikke er
selvforsynende i Vangede.

Jeg hører jævnligt, at der er
nogen, der ønsker at starte butik
i Vangede, men det virker un-
dertiden, som om det er umuligt
at drive butik i Vangede. Det
mener jeg er en sandhed med
modifikationer. Når en udlejer i
årevis har råd til at lade et lokale
stå tomt for at vente på den rig-
tige husleje. Den sidste ejer af
bagerbutikken ville have en
husleje på 14.000 kr. om måne-
den, den tomme kælderbutik
skal lejes ud for 4.000 kr. om
måneden plus fællesudgifter på
1.300 kr. Et lagerlokale på 20
kvm. skal lejes ud for 1.300 kr.,
det svarer til en årlig husleje på
780,- pr. kvm. for et kælderlo-
kale, der kun kan benyttes til la-
ger!

Udlejerene er i deres gode ret
til at lade lokalerne stå tomme,
men så skal de ikke komme og
beklage sig, for der har været
rigeligt med interesserede,
men med de priser vil det jo
være vanvittigt at starte en
selvstændig butik. Vi vil meget
gerne have gang i de lukkede
butikker, men det skal være bu-
tikker med et vareudbud til
dagligvarehandlen, som giver
et stort flow af kunder i Byga-
den og dermed fastholde Van-
gede som et af kommunens
handelscentre.

Jeg håber, at kommunalbesty-
relsen også med den nye lokal-
plan vil vise forståelse for, at
der skal være et handelsliv i
Vangede – vi kan ikke tåle flere
butikker med døde vinduer i
selve Bygaden.

Der skal naturligvis også væ-
re plads til læger, tandlæger og
andre sundhedsklinikker i lo-
kalsamfundet, men det mener
jeg også, der er, uden at det er
nødvendigt at bruge selve han-
delsstrøgets udstillingsvinduer
til dette formål.

Med venlig hilsen
Allan Andersen
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Hennings tur gennem Vangede
Legepladsen på Fortet

Kommunen har her i efterår an-
lagt legeplads for de 6-12 årige
på Vangede Fort. I øjeblikket er
det ikke let at overskue værdien,
da kulde og frost holder børnene
væk. Men til foråret og somme-
ren vil den forhåbentlig summe
af glade barnestemmer. Det er
en ny form for legeplads med
spændende muligheder.

ViseVers i Vangede 2003

vil i år finde sted 14. juni. Ben-
jamin Ait fra Café Rif er primus
motor og står for den musikal-
ske idé. Han har store planer
med underholdning til store og
små bl.a. med lokale Gentofte-
bands først på dagen og senere
på dagen mere folkelig musik,
som vi kan nynne med på.
Desuden har han planer om at få
opstillet et telt, hvor der kan
spilles om aftenen, når festen el-

lers ebber ud. Han arbejder sta-
digvæk på planerne. Det ser
spændende ud. Vi glæder os til
Vangedes festdag.

Månedens maleri
Vores lokale cykelsmed eller som
han også kaldes “Kultur-Finn”
har noget nyt på programmet.

Han vil udstille lokale kunst-
neres værker i forretningen, og
så sætte dem på auktion og sæl-
ge til højstbydende. Jeg har haft
lejlighed til at se de første bille-
der. De ser interessante ud. Det
bliver spændende at følge ud-
stillingen – og se hvad publi-
kum vil byde!

Der sættes en mindste pris og
så er der frit slag med bud på
maleriet, alle har mulighed for
at byde prisen op. Maleriet går
for den højeste pris ved måne-
dens slutning.

Maleren er den kendte Alex
Franci. Han har de seneste 20 år
levet af at male og synge arier
fra kendte opera/operette/musi-
cal-komponister på en så frem-
ragende måde, at han er blevet
kendt som den “danske” Pava-
rotti.

Hos A.A.C.N.S-Service ApS
kan man også booke “Pavarot-
ti”DK. til underholdning base-
ret på musik.

Marts måneds maleri har titlen
“du ... jeg ... os?” og måler 101
cm x 61 cm. Hele livet har hans
kunst udviklet sig. Hans for-
trukne genre er lige nu i en natu-
ralistisk/abstrakt fase, som han
elsker at arbejde og eksperi-
mentere med og som Kultur
Finn siger: “Han er rigtig god til
det”.

Mango

Anne Christiansen, indehaver af
den nye frisør Mango på Mose-
gårdsvej, glæder sig til den 1.
marts, hvor hun får følgeskab af
sin mangeårige kollega, Ditte
Andersen Nexø. Begge lægger
stor vægt på, at kundernes indi-
viduelle personlighed også
kommer til udtryk med den helt
rigtige frisure.

De gode ideer henter hun på
jævnlige kurser og messer – bå-
de herhjemme og i udlandet.

Både Anne og Ditte har gået i
en god ‘skole’. Anne er uddan-
net hos Tinne Holmen i Esper-
gærde, været en tur omkring
Charlottenlund, Farum og Her-
lev – alle sammen steder, hvor
hun har oparbejdet en kunde-
gruppe, der trofast følger med
til hendes egen salon Mango i
Vangede.

– Vi lægger vægt på at skabe
en god stemning, som gør kun-
derne glade og trygge – og må-
ske lidt modige med al respekt
for den enkeltes personlige stil,
fortæller Anne.

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 redaktionens holdning. Der tages forbehold for trykfejl.
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mellem kl. 13 & 14
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Stedet hvor man
mødes

H v e r d ag k l . 10- 17
F r ed ag t i l k l . 24

Hver f r edag

Hver dag

Caf e Rif

Caf e Rif
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Fastelavnsfest
iVangede

på pladsen ved SuperBrugsen

Der er 3 tønder, der skal slås ned ...
for de 0-5 årige
for de 6-10 årige
og for de 11-14 årige

Cacao fastelavnsboller
til tøndeslagerne

og

Kl.11 Kl.Straks efter
børnenes

på pladsen ved Café Rif

Kaffe og fastelavnsboller
til tøndeslagerne

Arrangeret af
Matas,Skjold Burne og Café RIF

Cacaoen er skænket af
SuperBrugsen

Der er 1 tønde, der skal slås ned ...
for de 15-105 årige

Der er 1 vinkurv til Kattekongen
1 hudplejekurv til Kattedronningen

+ præmie for den sjoveste udklædning
Præmier til kattekonger og -dronninger
samt sjoveste og flotteste udklædning

For børnene For voksne
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Mesterlodden 20

alt
under et tag

Autoreparation

Autolakering

Pladearbejde

Autoservice
i Vangede

39 68 10 17

Jægersborg
Autoplade

Få bilen gjort forårsklar
på

v/ Jan Schou

Autolakering ApS
v/Flemming Olsen

Jægersborg

39 65 17 32

39 68 10 17

Besøg Vangedes hjemmeside

www.vangede.dk
Ejlers beretning fra Nymosen · Gæstebog · Postkort

Butikkerne i Vangede · Arkiv med billeder fra Vangede mode

Stort udvalg i vores lille butik

Lækkert strik fra 199,-

Vatterede Jakker 399,-

Denim Jakker – Buks – Nederdel

Tilbud
Flece bluse & Buks

199,- pr. del
Hele sættet 299,-

lageroprydning mindst
100 stk.

Nedsat op til 50%

Vangede Bygade 79
39 65 31 38

Forårets farver hos Sweetie

Spionage i Vangede
Under sin indsamling af historier fra Vangede er forfatteren
til denne artikel stødt på en spionhistorie. Hvis læserne ken-
der andre spionhistorier fra Vangede, modtages de gerne.
Send dem venligst til Vangede Avis.

Oktober 1974 fandt en i spionhi-
storien verdenshistorisk begiven-
hed sted i Vangede Bodega lige
ved Vangede Station. Det kom
frem 28 år senere, da journalisten
Jakob Andersen og den afhoppe-
de KGB-spion Oleg Gordievsky
fik udgivet bogen “De røde spio-
ner – KGB’s operationer i Dan-
mark”. En begivenhed som selv
spionchefen i FE (Forsvarets Ef-
terretningstjeneste) ikke kendte
til dengang, da PET (Politiets Ef-
terretningstjeneste) og FE kon-
kurrerede jaloux og indædt om
territorier, og PET holdt kortene
tæt til kroppen.

Allerede fra 1968 havde PET i
samarbejde med engelske SIS
(Secret Intelligence Service, og-
så kaldet MI6) forsøgt gennem
“Operation bøsse” at hverve den
russiske KGB residents (spion-
chef) næstkommanderende i den
russiske ambassade i Køben-
havn, Oleg Gordievsky. PET og
englænderne ville have ham som
dobbeltagent, evt. nøjes med at
få ham til at hoppe af og tømme
ham for viden om KGB’s aktivi-
teter. Man troede fejlagtigt, at
Gordievsky var bøsse og havde
fået fat i en dansk “Romeo”, der
skulle forføre russeren, mens
PET i det skjulte optog kompro-
mitterende billeder, der kunne
bruges til afpresning og overta-
lelse af russeren.

I forvejen havde en dansk poli-
timand indledt venskab med
Gordievsky, som han mødtes
med privat, men danskeren ville
ikke være med til noget med
bøsser. Det ville hans kone sim-
pelthen ikke acceptere, så
“Operation bøsse” gik i vasken.
Ironisk nok gik Gordievsky selv
på dette tidspunkt med tanker
om at hoppe af, men det vidste
kun han selv, og det kom først
frem år senere.

Selvom det er ulovligt for en
udenlandsk efterretningstjene-
ste at operere i Danmark, be-
gyndte en agent fra SIS – i fuld
forståelse med PET – nogle år
efter “Operation bøsse” at kon-
takte russeren under dennes
badmintonspil i Gladsaxe. Efter
nogle forsigtige formøder, hvor
man følte hinanden godt på tæn-
derne, valgte agenten og Gor-
dievsky Vangede Bodega til de-
res næste møde. Rent strategisk
var det nok ikke et velvalgt sted,
da det var svært at ankomme til
og forlade stedet uset, og da der
altid kun var få mennesker
udenfor ved lyskurven og bus-
stoppestedet, ville en overvåg-
ning have været let. Desuden
ville to velklædte spioner uden
tvivl vække en vis opmærksom-
hed blandt de lokale drukmåse i
bodegaen, men mødet blev ikke
forstyrret.

Under mødet i Vangede Bode-
ga bekendte de to spioner kulør
over for hinanden, og Gordiev-
sky gik med til sidenhen at mø-
de “en overordnet fra London”
samme sted. SIS var dog stadig
ikke helt sikker på, om russeren
var en provokatør, der skulle ud-
løse en diplomatisk skandale, så
de aftalte et senere møde på bo-
degaen, hvorefter Gordievsky
ville blive ført hen til en nærlig-
gende dæklejlighed.

Under mødet i lejligheden, der
nærmest var et forhør, svarede
russeren beredvilligt på alt, og
derefter aftaltes et månedligt
møde i en anden dæklejlighed,
der lå i Skovlunde. Dermed var
Gordievsky blevet dobbeltagent,
et livsfarligt arbejde, og PET var
indviet i sagen, idet SIS videre-
gav alle oplysninger af interesse
for danske myndigheder, nogle
yderst vigtige oplysninger om
KGB’s spionage i Danmark.

Dermed fik Vesten i 1970’er-
ne en af sine bedste dobbelt-
agenter nogensinde, et af de
største kup i spionagens histo-
rie. Utroligt nok kunne Gor-
dievsky fortsætte uafsløret som
dobbeltagent i 11 år indtil det i
midten af 1980’erne brændte så
meget under hans fødder, at SIS
og PET på dramatisk vis måtte
smugle ham ud af Sovjetunio-
nen.

Tættere har Vangede vist al-
drig været på spionernes ver-
denshistorie.

I øvrigt ser kvarteret ud til at
have været ret yndet i valget af
konspiratoriske mødesteder
mellem KGB-føringsofficerer
og deres danske agenter. Ovre
på den nærliggende Søborg Ho-
vedgade var Barney’s Bodega
og Søborg Bodega – begge ste-
der hedder noget andet i dag –
mødesteder i begyndelsen af
1990’erne for KGB’s Sergej
Konrad og en vis J. H. Hansen.

Hansen var ansat på rådhuset i
Gladsaxe, hvor han i 18 år hav-
de arbejdet i Folkeregistret, og
Konrad havde kontaktet ham for
at få nogle danskeres personda-
ta, der skulle bruges som falske
identiteter for illegale KGB-spi-
oner. Selvom det var ulovligt,
udleverede Hansen gerne de øn-
skede data mod at blive bevær-
tet godt på bodegaerne, og det
blev han. Efterhånden kom PET
på sporet, og Hansen fik slutte-
lig 8 måneders fængsel, mens
Konrad blev udvist.

hd
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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:

Et udvalg bestående af kulturin-
teresserede mennesker i samar-
bejde med Gentofte Biblioteks-
væsen ønsker at markere, at det
var i Vangede, Dan startede sin
forfatterkariere.
De har arbejdet nært sammen
med familien Turèll, der har
godkendt idéen. Der arbejdes
med en skulptur og en total sam-
ling af Dans værker.

I øjeblikket er en skulpturmodel
i størrelsen 1:10 udstillet på Van-
gede Bibliotek.

Som det fremgår af billedet af
modellen på biblioteket, er skulp-
turen sammensat af alfabetet, der
var Dan Turèlls “værktøj”. Sam-
tidig vil man se, at bogstaverne,
der i den endelige skulptur vil bli-
ve 1-3 meter høje, også er monu-
mentale. Det er spændende pla-
ner, som fortjener stor anerken-
delse til både kunstneren og ud-
valget. Der er endnu ikke taget
endelig stilling til, hvor skulptu-
ren skal placeres, men personlig
synes jeg bedst om trekanten ved
starten af Bygaden.

Kunstneren er Kent André
Stilling, der var en nær ven af
Dan Turèll i hans mest produkti-
ve år, og han beskriver skulptu-
ren på følgende måde: Bogsta-
verne skal fremstilles i mørkt
stål – fra en til tre meter høje.
Bogstaverne skal placeres på en
sokkel ca. 40 kvm stor, med
Dan Turèlls underskrift, som en
“vejrhilsen” på toppen.

Skulpturen vil fremstå som en
gennemsigtig skulptur, der vil
forandre sig med vejret. I stærkt
solskin vil den optræde som et
stort solur og dermed til stadig-
hed være i forandring, ligesom

alfabetet er det i forskellige
menneskers hænder. Soklen vil
være ca. 40 cm høj og kan der-
for bruges som siddeplads, og
børn kan lege imellem bogsta-
verne.

Jeg foreslår, at der skal være
bænke og træer på pladsen.
Skulpturen vil på denne måde
indgå som en naturlig størrelse i
forhold til biler, busser og stop-
pested. Kunstneren kunne fore-
stille sig, at man inddrog hele
pladsen ved at opstille en glas-
væg ud til vejen i hele pladsens
længde, hvorpå der kunne sand-
blæses nogle af Dan Turèlls dig-
te. Fra Vangedevej ville digtene
være spejlvendte, og det kunne
få folk til at stoppe op og gå
rundt og læse digtene, så glas-
væggen vil stå som en kærlig
hilsen mellem “motorvej” og
landsby-idyl – som Dan Turèlls
eget liv.

Alt i alt er der tale om en
kunstner, der har gennemarbej-
det sit stof og sin idé, og det vil
blive spændende af se skulptu-
ren på sin plads i Vangede.
Glasvæggen vil der måske ikke
blive råd til i første omgang,
men den er værd at arbejde vi-
dere på.

Hvornår skulpturen kan være
på plads – kan jeg ikke sige end-
nu. Det tager tid fra model til
færdig skulptur, og økonomien
skal også være på plads. Men vi
skal være optimister og håbe på,
at det hele går i orden i den
kommende sommer. Dan
Turèlls dødsdag var den 15. ok-
tober 1993. År 2003 er således
10 året for hans død.

En ekstra spændende ting er,
at Vangede Bibliotek er i gang
med at opbygge en stationær
studiesamling af Dan Turèlls
samlede værker. Formålet er at
markere Vangede som Dan
Turèlls by. Det er tænkt sådan,
at studerende og forskere skal
kunne finde komplet relevant
litteratur samt den nødvendige
bibliotekariske ekspertise på
Vangede Bibliotek omkring he-
le Dans virke.

Et i høj grad spændende og
imponerende projekt. Dan
Turèll satte Vangede på det litte-
rære Danmarkskort. – Nu arbej-
des der videre med at gøre by-
delen kendt.

Tak for det!
Henning Bonde.

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

Vangede Apoteksudsalg
Vangede Bygade 77

2820 Gentofte
39 65 46 00

Besøg vores hjemmeside: www.gentofte-apotek.dk
... eller send os en mail: vangede@apoteket.dk
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Dan Turèll’s værktøj
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torsdag - fredag
11 - 02
lørdag
9 - 02
søndag
9 - 01

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

K ONTAK T E N
aut. E L -ins tallatør

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

Det er os der
sætter

på din bil
kulør

Dødsfald
En af Vangedes kendte og re-
spekterede borgere, journalist,
fhv. afdelingsforstander Dan
Larsen er død, 76 år.

Han bevarede til det sidste sit
store samfundsmæssige enga-
gement, der i årenes løb var
kommet til udtryk på utallige
områder – lige fra deltagelse i
modstandsbevægelsen under
anden verdenskrig til littera-
turhistoriske studier ved
Københavns Universitet, øko-
nomiske studier ved Aarhus
Universitet og filosofikum
1950.

Et livslangt engagement blev
indledt, da Dan Larsen blev
medlem af Vangede Kirkes
menighedsråd, hvor han kom
til at beklæde posten som for-
mand for Vangede Kirkeko-
mite‚ der havde til formål at få
bygget en ny kirke til
afløsning af den lille, gamle
kirke på Vangede Bygade, der
var en ombygget del af en
gammel skole. Dan Larsen
brændte for sagen, han fik
rejst midler hovedsagelig fra
Kirkefonden og enormt betyd-
ningsfuldt blev det, at man fik
fortalt om den unge arkitekt
Spreckelsen. Vi fik ikke alt

“på et bræt”. Orgel, prædike-
stol, altersølv og klokketårn
kom hen ad vejen. Det smukke
klokketårn kom som den sid-
ste del i 1996.

Dan Larsen store værk: PET
med undertitlen “På sporet af
folkestyrets politiske politi.
Min Danmarkshistorie”, ud-
kom den 1. november 2002.
Bogen er et fint supplement til
den eksisterende viden om
besættelsestiden, herunder
afsløringen af sandheden om
9. april.

Dan Larsen vil blive savnet i
Vangede, men vil blive husket
for sine store gode personlige
egenskaber, hjælpsomhed og
venlighed – hans store lyst var
at forske, at komme helt til
bunds i tingenes sammen-
hæng. Det prægede hans per-
sonlighed.

Rita Engbirk

Sæt murstenene i arbejde
– Informationsmøde i Danske Bank

Der er flere måder at forsøde
seniortilværelsen på. En af dem
er at udnytte friværdien i ejerbo-
ligen. Er der penge gemt i mur-
stenene – kan de nemt udnyttes
til en drømmerejse for hele fa-
milien. Eller måske til et nyt
køkken eller en mere behagelig
bil, siger filialchef Henrik
Dyreborg.

Mandag den 31. marts
er Danske Banks afdelinger i
Vangede, Søborg, Høje Gladsa-
xe, på Gladsaxe Møllevej og i
Buddinge Center vært ved et
møde, hvor udnyttelse af frivær-
dien er det overordnede tema. I
løbet af aftenen trækker bankens
kunderådgivere Connie B. Fre-
deriksen og Trine Rishøj de for-
skellige muligheder frem og
besvarer spørgsmål som: “Skal
boligen være gældfri”, “Kan fri-

værdien udnyttes, når seniortil-
værelsen skal planlægges”? el-
ler “Kan skatten sættes ned”?

På mødet vil bankens to rådgi-
vere også fortælle om pension
og investering, nedsparing og
Flexlån®. Alle emner der er vig-
tige at sætte under lup, når de
rigtige beslutninger skal
træffes.

Mødet foregår på

Gladsaxe Hovedbibliotek
og starter kl.18.00

og vil vare ca. 2 timer. Efter mø-
det er banken vært ved et let
traktement. Tilmelding kan ske
til de respektive afdelinger.

Kontaktperson

Filialchef Henrik Dyreborg,
telefon 39 75 09 89
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Vangede som servicecenter
Af Niels Ulrik Kampmann Hansen, formand for Lokalhistorisk Forening
Da Vangedegårdene flyttede ud
på bymarken fra landsbyen efter
1766, blev deres placeringer i
landsbyen overtaget af huse, der
genanvendte gårdenes syldsten
som sokler. I løbet af få år var
landsbyens funktion totalt æn-
dret. Fra at have været centrum
for landbrugsproduktionen blev
landsbyen boligområde for de
håndværkere og de husmænd,
der fandt nye nicher i den be-
gyndende erhvervsspecialise-
ring. Enkelte af disse huse fin-
des stadigvæk bevarede i Van-
gede. Det er egentligt fascine-
rende at tænke på, at Vangede
Bygade har været et centralt sted
for den vestlige del af Gentofte
sogn i 1000 år! Bygadens krum-
me forløb er den gamle landsby-
gades forløb, gadekæret (ved
banken) er fyldt op “for nylig”,
og de gamle vangeled ud mod de
åbne marker lå i hver sin ende af
bycentret (mellem Stolpegård-
vej og Snogegårdsvej). Med den
faldende selvforsyning opstod
der et øget behov for butikker.
Vi er så heldige, at Vangedes
ældste købmandsbutik (øverste
billede) er blevet fotograferet,
og at fotografiet er blevet beva-
ret. Det grundmurede hus er op-
ført 1852 og nedrevet 1939, fo-
tografiet er desværre udateret.
Vangede som bydelscenter
København har landets største
butiksudbud, men allerede i
mellemkrigsårene skete der en
udvikling, som pegede frem
mod de to regionale centre i Hø-
je Tåstrup og i Lyngby, således
at disse efter 2. Verdenskrig ud-
byggedes til regionale A-centre.
I Gentofte kommune centralise-
redes handelen mod de fem by-
delscentre (B-centre), som vi

stadigvæk har: Hellerup Strand-
vej, Charlottenlund. Ordrupvej,
Gentoftegade og så Vangede. De
tre sidstnævnte er de gamle
landsbyer, som fremdeles er
handelscentre.

I Lyngby rykkede bycentret
fra Bondebyen ned til Kongeve-
jen (=Lyngby Hovedgade), her-
til kom så senere Magasin og

Storcentret med mange special-
butikker.

I Vangede var der på en måde
sammenlignelige forhold, idet
halvdelen af områdets butikker
lå, hvor Lyngbyvej/Kongevej
skar og skærer Brogårdsvej,
men udviklingen her var ikke så
gunstig, fordi der ikke var så
store forhold, og fordi buslinjer-

Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

NM

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80

Din lokale
E jendomsmægler

Skal boligen sælges,
så tal med os!

Vi udarbejder

et salgsbudget, og

rådgiver helt uforpligtende.

gratis

Ivan Peter

Br ich & 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 12. år!

Vangedes ældste butikker. Lokalhistorisk arkiv.

Udsnit af kort over Gentoftes butikshandel. Kilde: Byplanen 1944
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ne gik udenom, så tilgængelig-
heden var ikke nær så god. By-
gaden og Kongevejsstrøget hav-
de ikke nogen rigtig god sam-
menhæng, så Lyngby løb med
detailhandelen, og dens
købstadspræg forstærkedes.
Byplanen fra 1944 over Gentof-
te Kommune (side 8) viser de-
tailhandelens struktur. Her er
enkeltbutikker afsat som en
prik, mens sammenhængende
butiksstrøg har en linjesignatur.
Ved Lyngbyvejens udvidelse
blev dette store butikscenter på
det nærmeste nedrevet, idet
Lyngbyvejen blev forlagt mod
vest på dette stykke. Man kan på
kortet ses planerne for udflet-
ning og ramper for Brogårdsvej.
I dag findes der kun enkelte bu-
tikker på Brogårdsvej, som for-
bandt de to centre.
Vangede Bygadecentrets
udvikling

I 1911 var der blot 2 købmænd i
Vangede, men da befolknings-
underlaget steg fra midt i 1920-
erne, blev der plads til flere dag-
ligvarebutikker. I 1960-erne, da
Dan Turèll beskrev butikkerne i
sin bog “Vangede Billeder”,
tegnede han et kærligt portræt af
de næringsdrivende. Her nåede

også befolkningstallet sit maxi-
mum, og antallet af aktive for-
retninger var det største nogen-
sinde. Senere blev dagligvare-
butikker afløst af supermarke-
der og enkelte specialbutikker
indfandt sig.

Man siger, at man aldrig ser
den samme flod to gange, næste
gang man kommer, er det nyt
vand, der løber forbi. Noget lig-
nende gælder om et forret-
ningsstrøg. Nogle butikker luk-
ker, og andre åbner i deres sted.
Nogle butikker overlever i årti-
er, mens andre ikke overlever et
generationsskifte. Det er karak-
teristisk, at den lille købmand,
ismejeriet, slagteren og bageren
får svært ved at overleve, når et
supermarked først har etableret
sig. Nær Bygaden findes der
dog en lille anakronistisk lo-
kalkøbmand, (på hjørnet af Sno-
gegårdsvej og Toftekærsvej) og
et lille hengemt ismejeri (på
Brogårdsvej), men bager og
slagter har ikke kunnet fasthol-
de fodfæstet.

Ved hjælp af Kommuneplanen
fra 1981 og egne undersøgelser
i 1994 og 2003 er der forsøgt
kortlagt, hvordan Bygadens bu-
tikker ændrer sig gennem tiden.
Her er butikkerne opdelt i 7 ka-
tegorier (se næste side).

Dagligvarebutikkerne domi-
neres af de tre supermarkeder,
hvor Brugsen ligger centralt,
mens Fakta og Netto er i hver
sin ende af forretningsstrøget,
faktisk nær de gamle vangled,
der er nævnt i indledningen.
Derudover findes små butikker
med frugt og grønt samt vin.
Sjældnere varer som beklæd-
ning, elektriske artikler, farve-
og tapetbutikker forekommer

Fotos fra 1960-erne af forbindelsesstrøget mellem Lyngbyvejen og Van-
gede Bygade. 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

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

Frikke’s
Tagdækning Aps

39 67 97 03

Dalstrøget 135
2860 Søborg
Telefon
Telefax
Mobil

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

Rep
. &

ve
dlig

eh
old

af
pap

tag
e

Ove
rst

ryg
ning af

tag
e m/as

fal
t

Tag
dækning m/Ico

pal

(fortsættes næste side)
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Butiksundersøgelser over Vangede Bydelscenter
Kilde: Gentofte Vejviser, diverse årgange

Årstal 1911 1930 1960 1980 2003
Supermarkeder - - - 3 3
Købmænd 2 2 2 - -
Bagere - 2 - - -
Ismejerier - - 1 - -
Slagtere - 1 - - -
Kiosker - - 1 1 -
Grill - - - 1 4
Skotøj - - - 1 1
Banker - - - 1 1
Cykelhandel - - - 1 1
Skomager - 1 - - 1
Manufaktur - 1 2 - -
Vin og tobak - - 1 1 1
Boghandel - - - 1 -
Frisører - - - 3 2
Radio & TV - - - 1 -
Blomster - - 1 1 1
Farvehandel - - - 1 1
Viktualie - - 1 - -
Frugt & Grønt - - - 1 1
Isenkram - - - 1 -
Herre/dametøj - - - 1 1
Apoteksudsalg - - 1 1 1
Legetøj - - 1 - -
Renseri - - - 1 -
Parfumeri - - 1 - -
Matas - - - - 1

Vangedes butikker
2003 Dagligvarer

Tekstil og
beklædning

Øvrige
udsalgsvarer

Pengeinstitutter

Offentlig service

Kontorer og
klinikker

Servicebutikker

VE
ST

ER
BYV

.

VA
N

G
E

D
E

B
Y

G
A

D
E

VED BOMMEN
SN.G.V.

Vangedes butikker
1994

VE
ST

ER
BYV

.

VA
N

G
E

D
E

B
Y

G
A

D
E

VED BOMMEN
SN.G.V.

Vangedes butikker
1981

VE
ST

ER
BYV

.

VA
N

G
E

D
E

B
Y

G
A

D
E

VED BOMMEN
SN.G.V.

Kort over Vange-
de Bygade-strø-
gets butiksforsy-
ning 1981, 1994
og 2003. Fordelt
på 7 kategorier.
Kilde 1981:
Gentofte Kom-
muneplanplan
1981-92, 1994
og 2003: egne
undersøgelser
NUKH

for ham og

hende

k lip & k røl

Butikkerne på hjørnet af Ved Bommen og Vangede Bygade. Øverste foto
fra 1960-erne (Lokalhistorisk arkiv). Nederste billede fra 2003 (Henning
Bonde)

endnu i bygadestrøget, men
denne type butikker kræver al-
mindeligvis et større kundeun-
derlag. Man siger, at de har en
højere tærskelværdi.

Vangedes boghandler måtte f.
eks. give op i sommeren 1997.
Oprindeligt lå butikken, hvor nu
Torp Glas ligger, men da den
større butiksejendom ved posthu-
set blev ledig, flyttede man her-
over. Der er i 2003 kun en bog-
handel vest for Bernstorffsvej,
nemlig den på Gentoftegade. I
1975 var der i alt 12 boghandlere
i Gentofte kommune, i 2003 er
tallet reduceret til 6. Tidligere har
der ligget legetøjsbutik, møbel-

udsalg, trikotage, radio & TV-bu-
tik og mange andre specialbutik-
ker på Vangede Bygade.
Afslutning
Man må håbe, at Vangede får lov
til at beholde sine specialbutik-
ker, og at butikkerne ikke ender
som kontorlokaler. Tilkomsten
af det nye supervarehus på Ny-
brovej med Ikea som den føre-
nde butik har tilsyneladende ik-
ke rokket ved bycentret på Van-
gede Bygade, men det har næp-
pe heller haft nogen gavnlig
virkning.

KÆMPE
BRUGTMARKED

KONTORLAGERET
Nybrovej 87 · 2820 Gentofte

45 35 00 14
Åningstider

Man - Fre 9 - 17.30 · Lørdag 10 - 14

• Skriveborde fra kr. 200
• Kontorstole fra kr. 100
• Reoler fra kr. 400
• Kontorlamper fra kr. 100

De manglende bager- og slagterbutikker klares i supermarkederne.
Radio- og TV-varer kan købes hos EL-Giganten, isenkramvarer kan dels fås hos Freilev-farver
og dels hos IKEA. Man kan indlevere tøj til rens og parfumerivarer kan købes hos Matas. Fisk
kan købes hos den ugentlige fiskebil eller i supermarkederne. NUKH
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Fra Vangede til Grønland
Ulla Rye Petersen. 50 år. Tog springet, søgte en stilling og nu er  jeg så i Nuuk.
Skal være her i 1 år.
Kom d. 1. september 2001.
Byen har 15.000 indbyggere.
Her er alt, hvad man skal bruge.
Det er bare i mindre målestok.
“Det tager kun 5 min.” at handle
ind. Her er det sandt. (Skulle tro
at Fakta havde været her) Hvad
priser andgår har de ikke været
her!!! Da byen ligger ud til ha-
vet, er her meget smukt og man-
ge flotte udsigtssteder. Koloni-
havnen er en af dem, som jeg be-
nytter. Kan ikke blive træt af at
gå derned. Om sommere bliver
der sat bænke op mange steder.
Luften er bare så ren og klar, at
det er en fornøjelse. “Der er
HØJT til loftet”. Her er utrolig
mange biler, de fleste 4-hjuls-
trækkere, men det mærker man
ikke. 3 busruter kan jeg prale af.

Hospitalet, hvor jeg arbejder,
er moderne og har alt, hvad der
behøves. Det er bygget i træ.
Gult med røde vinduesrammer.
Der er plads til ca. 150 patienter.
Jeg arbejder på “baby”-afde-
lingen.

Selve byen er meget kuperet.
Den er omgivet af fjelde og
vand. Det vil sige, at man ikke
kan forlade den uden at have en
båd. Der er ca. 70-80 km. veje
alt incl. Det længste, man kan
køre, er 6 km., som er til luft-
havnen. Det er en flot tur, med
havet på den ene side.

Her vokser ikke træer, her vir-
ker meget bart. Lige i starten
ved man ikke, hvad det er, men
så finder man ud af, at det er
træer og buske der mangler.

Det hus, hvor jeg bor, kaldes
“Blok N”, ejendommen er byg-
get af træ og har svalegang. 30
lejligheder på 4 værelser. Bor
sammen med 2 piger – nogle
gange 3.

De fleste ejendomme kaldes
Blok nr. eller bogstav. Her er
mange blokke, men også villaer
er her mange af.

Julen er netop overstået. Her
var den hvid! Det var mærkeligt
at skulle være væk hjemmefra.
(Det var første gang) Fik gaver
tilsendt og sendte selv. Men det

gik over al forventning. Var i
kirke om eftermiddagen, og der
var fyldt til sidste plads. Et kor
på 8 var der. Nej, hvor det lyder
godt. Især pigerne kan det med
at synge. Nogle kom i national-
dragt, for man
tager det “fine”
tøj på. Nytårsaf-
ten fejrer man 3
gange. Den
danske kl. 20 –
Færøerne kl. 22
– Grønlandsk
kl. 24. Hvad
fyrværkeri an-
går slår man
Danmark med
mange meter.
Aldrig har jeg
set og hørt så meget. Den 6. ja-
nuar – Hellig 3 Konger slutter
det hele. Det er ½helligdag. Så i
sportshallen, var der “noget” fra
kl. 13 til 23. Dans, musik og op-
træden. Hvor det hele blev af-
sluttet med et gigant fyrværkeri.
Dagen efter blev alt pillet ned.
Var i kirke igen.

Nu venter jeg på foråret, som
alle siger er så utroligt flot. Så
skal jeg på sejlture og op i fjel-
dene og vandre. Er man til en
flot og barsk natur, er her lige
sagen.

Vinhandel
Vangede Bygade 77

2820 Gentofte · Tlf.: 39 65 34 00

Kirken som jeg omtaler. Koloni-
havnen. Hans Egede som står op-
pe på toppen.

En tur til isfjorden.
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Vil du være spejder
Netop nu er
der ledige
pladser hos
spejderne i
Vangede …

Er du
dreng mel-
lem 8 og
17 år? Og
har du lyst
til at være

spejder, så kan det lige nu lade
sig gøre.

KFUM-Spejderne i Vangede
holder til i Ungdomsgården lige
ved siden af Vangede Kirke
hver tirsdag 19-21 for børn over
11 år og onsdag 18.30-20 for
børn under 11.

Det koster ikke noget at prøve
– og synes du, at du har lyst til at
fortsætte, koster det kr. 400,00
pr. år – billigere kan det nok ik-
ke gøres.

Hvad er det så, vi laver? Først
og fremmest forsøger vi at være
ude. Dvs. vi tager måske på ka-
notur, tager på sommerlejr i telt,
laver masser af bål og mad på
bål. Løber natløb. I det hele taget

var det nok spejderne, der op-
fandt ’out-door’ bølgen, 70 år
førend det blev rigtig moderne.

Og så handler spejder også om
at være fælles. Vi løser opgaver
sammen – i konkurrence mod
de andre spejdergrupper – men
man kan ikke sige, at Peter er
den bedste til spejder, for måske
er det ikke ham, der får gruppen
til at arbejde sammen, selvom
han er den bedste til at klatre.
Omvendt er Anders heller ikke
den dårligste, for selvom han ik-
ke kan binde tovet fast til kano-
en med et supersmart knob, er
det måske ham, der har styr på
at få al grejet med.

Kig ned! Eller ring/mail til
Lars Ravn (gruppeleder) på 40
11 28 84/lars.ravn@mail.tele.dk

A.A.-C.N.S - Service
Vangede Bygade 86

39 65 34 34

OBS! NB! OBS! NB!

“Pavarotti DK”

Månedens maleri

En ven har lige givet os i
kommision at sælge
mindre parti vareprøver
mv af kuglepenne,
armbåndsure, beaty
boxe, små kikkerter og
lommeregner – alle vore
batterier til lave priser!

se også webside.
Malerier/underholdning
med sang til bryllups-
festen.
Kontakt venligst:
39 65 34 13.

i marts ’03.
Mindste pris 4.000 kr.
Størrelse 101x61 cm.
Slut bud 28/2-03

Mango
V a n g e d e B y g a d e 1 1 4
D K - 2 8 2 0 G e n t o f t e

T e l . 3 9 6 5 6 0 6 4

Fremhæv din
personlige stil

hos

Anne
Christensen

Ditte
Andersen Nexø

- - - - - - - - - - -

Kvalitet · God tid
Nye ideer

Åbent:
man - ons 9.30-17.30
torsdag 9.30-19.00
fre 9.30-17.00
lør 9.00-13.00

Sidste nyt om Vangede
Af Agnete Olsen, Kommunalbestyrelsen (C)
Gentofte – LIGE NU
Gentofte Kommune har siden
december udgivet en ny infor-
mationsavis under navnet:
Gentofte Lige Nu. Bladet ud-
kommer hver måned – undta-
gen i de to sommermåneder –
og giver borgerne information
om, hvad der sker lige nu i
kommunen. Hvis du ikke har
modtaget bladet, så ring til
Rådhuset og giv Lisbeth Dam-
toft besked på tlf. 39 98 00 36.
Bænken ved biblioteket
Flere borgere har klaget over
bænken ved biblioteket. Og de
har ganske ret i, at den er i en
miserabel forfatning – ligesom
det flyder med affald, fordi af-
faldsspanden er for lille. Det
har Teknisk Forvaltning lovet at
råde bod på, så snart de kan
komme i gang med malerpens-
lerne, når frosten er klinget af.
Ismejeriet
Det gamle ismejeri i Vangede
Bygade 46 er nu sat til salg.
Bygningsudvalget besluttede i
januar at bevare det gamle is-

mejeri som butik – og nedlæg-
ge boligdelen på 32 kvm. –
hvor der for øvrigt ikke var in-
stalleret bad.

Der har ikke været drevet er-
hverv siden en gang i 1970er-
ne, og bygningsudvalget gav
afslag på at nedlægge er-
hvervsdelen i 1983 for at kun-
ne bevare muligheden for at
drive butikshandel fra adres-
sen.

Det er Home der står for sal-
get – ved redaktionens slutning
havde der været tre interessere-
de købere.
Stolpehøj
Der er fuld gang i renoveringen
af de fem boligblokke på Stol-
pehøj.

I midten af januar stod den
første prøvelejelighed klar. Og
nr. 21-23 er klar til indflytning
i feb./marts, men nr. 25-27 er
tømt og istandsættelsen be-
gyndt. Imens arbejdet står på,
bor lejerne i en midlertidig
genhusning i de opstillede be-
boelsespavilloner.

Bortset fra et asbestproblem
– som kan forsinke byggeriet i
små 3 uger – går alt efter pla-
nen.
Bakkegårdsskolen
Bakkegårdsskolen modtog den
10. januar deres nye skoleleder,
Ulrich Schou. Og nu kommer
der for alvor gang i Skoleud-
bygningsprocessen, SKUB,
hvor alle forældre, børn og per-
sonale går i fælles dialog om
fremtidens skole på skolebak-
ken. De første fællesmøder er
allerede startet – men man kan
sagtens nå at sætte sit fingeraf-
tryk ved at møde op til møder-
ne, der løber helt ind i marts
måned. Skolen forventes at stå
færdigombygget i februar
2005.
Juniorklub
Juniorklubben i Vangede Fri-
tidscenter er stadig kommu-
nens mest søgte – også efter at
det er blevet en permanent ord-
ning til fuld pris: 250 kr. pr. må-
ned. Økonomisk hviler denne
klubaktivitet i sig selv.

Læs mere på www.vangede.dk

Ringens magi
Ringen som form har altid været
fuld af magi: noget, der binder
sammen, beskytter, men også be-
snærer, forbander, fortryller. Rin-
gen har alle dage været et af de de
stærkeste symboler for menne-
sker.

Som kærlighedens symbol er
ringen perfekt. Den endeløse
form – som en slange, der bider
sig i halen – er tegnet på evighe-
den og dermed også på troskaben
mod et andet menneske.

“Din for altid” og “Til Lise fra
Peter”. Disse og andre søde bud-
skaber kan vist stadig findes in-
den i forlovelsesringene. Skikken
går tilbage til romertiden, da man
brugte korte fyndord som “Held
og lykke!” – Senere, i tiden op
mod 1700 skrev man tekster som:
“Til døden os skiller”, “Giv os
evig kærlighed”, “Mit hjerte er
dit”, “Elsk mig og vær lykkelig”
og “Endeløs fryd”. Da lady
Cathcart i England i 1713 giftede
sig for fjerde gang, lod hun i sin
vielsesring indgravere: “If I sur-
vive I will have five.” Frit oversat:
“Hvis du dør før jeg, er min femte
mand på vej!”
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Foråret
nærmer sig

NB!

A.A.-C.N.S - Service
Vangede Bygade 86

39 65 34 34

med usvigelig sikkerhed.
Det gør tiden for eftersyn af
din cykel også. Få derfor
cyklen afleveret til klar-
gøring inden vores kalender
og værksted er fyldt – for så
må du slæbe geden hjem
igen – for at komme en
anden dag.

Vi har stadig
de lækre alu
cykler til
fornuftig pris, så
fornuftige damer og herre
ned til Finn.

K valiteten
i

højsædet

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

39 68 00 60
Mobil tlf. 28 19 96 60

Fax 39 68 00 60

Alle former for gulv-
behandling udføres for

boligselskaber, ejendomme
og private

Vi kommer og går til tiden
og samarbejder gerne

med andre håndværkere

Vi klarer også trapper på
forsvarlig vis og

rydder selvfølgelig op
efter os

Kongelysvej 23, baghuset

GVI’s drenge- og juniorspillere
arbejder ihærdigt på at tjene rejse-
pengene sammen: Der deles
“Søndagsaviser” ud hver week-
end – i al slags vejr og i øjeblikket
er det ret sejt!

Men der er også andre forbere-
delser, som for eksempel udarbej-
delsen af hver enkelt spillers
“Præsentationsbrev” på engelsk.
Det er en ret sjov oplevelse! Bre-
vet skal indeholde personlige op-
lysninger om blandt andet skole-
gang, fritidsaktiviteter, familiefor-
hold og selvfølgelig forventninger
til opholdet i USA.

Spillerne og en hel del af foræl-
drene hjælper også i år til ved
BT’s halv-marathon. De placeres
rundt om på løbsruten og ved ud-
deling af vandforplejningen.

Rejsegruppen gør en stor ind-
sats hver kvartal med at få bragt
Vangede Avis ud til alle vangede-
borgerne. Herved tjener de en
god skilling, så der bliver råd til
et elegant fritidssæt pr. spiller.
Det er faktisk langt lettere at hol-

de øje med “60-mandsgruppen”–
hvis vi er ens klædt ved fodbold-
stævnerne i Chicago og New
York.

Og her er det så i øvrigt på sin
rette plads at fremhæve og takke
vore Sponsorer: de lokale forret-
ninger i Vangede. Uden deres
økonomiske støtte og hjælpsom-
hed omkring “Bankospillet fre-
dag 7. marts kl. 19:00 i GVI’s
sportscafe” ville det forventede
overskud ikke blive ret stort. Tak
til:

Super Brugsen, Matas, Skjold
Burne, Frisør Totten og Bien og
Blomsten.

Også tak til :
Dilligencen, La Strada, Gladsaxe

Bio, Gladsaxe Teater, Novo Nor-
disk, Helly Hansen, Aagaards Her-
resalon (Hareskoven) og I.P.
Teams.

Og sidst men ikke mindst tak til:
DBU’s Initiativfond, “Sports-

cafeen i GVI”, GVI’s “Støttefor-
ening”, Old Boys 2 (GVI) og
Sport Direct, Hillerød.

Afslutningsvis. Der trænes altså
også i at spille fodbold. De er
go’e til det!

Hej Peer Frost,
Elvin og Ejler

Bibliotekets arrangementer
Hvad laver en streetworker?
Onsdag d. 26. februar kl. 18.15

Gentofte Kommunes street
worker Pernille Ødegaard
fortæller om sit arbejde. Et arran-
gement for forældre, store børn
og unge. Varighed: 1 1/2 time.

Adgangskort afhentes fra uge-
dagen før på biblioteket eller
bestilles på tlf. 39 65 38 47.
Lav våben til live rollespil
Fredag d. 25. april kl. 16.30

Har du lyst til at finde ud af,
hvordan man laver våben som

kan holde til live rollespil, så
kom hen på Vangede bibliotek
og snak med Sebastian og Jesper
– de ved nemlig hvordan! Men
tag en voksen med som
“hjælper” – det kan nemlig være
svært både at holde, lime og bin-
de samtidigt! Medbring skarp
hobbykniv, en almindelig sprit-
tusch og en saks. Varighed ca. 2
timer. Adgangskort afhentes fra
ugedagen før på biblioteket eller
bestilles på tlf. 39 65 38 47

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

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%

Daglig telefonkontakt

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

Telefonstjernen
Ring til:
Elsie Petersen 39 65 85 77
Leif Madsen 39 40 70 81
Desværre havde vi trykt for-
kerte telefonnumre i sidste
nummer af Vangede Avis, men
her er de rigtige.

Efterlysning
Dan Turells bøger
Biblioteket er ved at opbygge
en Dan Turell samling. Det er
meningen at der skal stå et
exemplar af alle Dan Turells
bøger, som så vil være
tilgængelig for studerende og
andre interesserede. Er der no-
gen, der ligger inde med Tu-
rells tidlige bøger fra 1960’er-
ne og 70’erne, er bibliotket
meget interesseret.

Med venlig hilsen
Kirsten Ravn

Vangede Bibliotek

US-tour 2003
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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

Beauvais i Vangede
Af Hasse Neerbek, bestyrelsesmedlem Lokalhistorisk Forening
I Charlotteklubbens mødelokale
i den gamle landsbyskole på
Vangede Bygade hænger et bil-
lede som har en sjov historie.
Det forestiller Markvangshuset.
Huset lå på den matrikel, der i
dag udgøres af Vangede Bygade
88-92 og har efter alt at dømme
ligget tættest ved nr. 90 (Villa-
byernes Grill). Det blev i 1850
købt af F.L. Beauvais, der købte
det af skovriderenken Marie
Neumann.

I 1850-erne og 1860-erne hed
det ganske kønne hus “Camilla-
Lyst”, opkaldt efter Beauvais
hustru Camilla Fjeldsted, som
var søster til den dengang kendte
danserinde Caroline Fjeldsted.

I 1852 udvidede Beauvais ved
at købe et jordstykke af gårdejer
F.V. Scharff på Nordre Enggaard.

Fire år senere solgte han hele
ejendommen til sin søn J.D.
Beauvais, idet han dog forbe-
holdt sig brugsret over huset
bortset fra den lejlighed, som
sønnen allerede benyttede. J.D.
Beauvais solgte i 1866 ejendom-
men. Den blev herefter uafbrudt
drevet som gartneri siden 1901 i
handelsgartner Axel Hansens
eje. I Beauvais dage stod en le-
gemsstor statue af Napoleon på
plænen ud for havestuen.

Midt i den urolige tid for Dan-
mark, hvor treårs krigen var ved
at være til ende, grundlagde den
19 årige franskmand J.D. Beau-
vais virksomhed i Vangede. Sal-

teri og røgeri var i begyndelsen
hovedproduktionen. Men allere-
de året efter leverede Beauvais
kødkonserves til den danske flå-
de. Derefter markerede Beau-
vais sig som storleverandør til
polarekspeditioner og samtidig
begyndte en verdensomspæn-
dende eksport. Efter århundre-
deskiftet var der Beauvais kon-
servesdåser i de fleste danske
husholdninger. Beauvais er lan-
det første egentlige producent af
konserves, og i mange år var
virksomheden den eneste.

J.D. Beauvais havde arbejdet
nogle måneder som kok hos den
danske arveprins Ferdinand og
arveprinsesse Caroline indtil
treårskrigen brød i 1848, hvor
han meldte sig som frivillig til
marinen og derefter var han i
korte perioder hovmester på fre-
gatten Thetis og Bellance og på
dampskibet Slesvig.

Efter 15 år i Vangede flyttede
virksomheden til København
først til St. Kongensgade og i
1895 til en nybygget fabrik på
Lyngbyvej. I 1969 opgav man
også denne fabrik og flyttede
hovedkontor til Albertslund og
fabrikationen til Svinninge.

Mindet om Markvangshuset
lever videre i dag i vejnavnet
Markvangen.

Konservesfabrikant Jean Desiré Beauvais
stifter af virksomheden Beauvais

En forespørgsel fra Charlotteklubben til forfatteren af denne artikel af-
slørede at et billede på væggen i den gamle landsbyskole forestillede
Markvangshuset.
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Vi har en meget bredt udvalg i
udstyr til rigtig sport
og til rigtig pris

Lige nu forårets nyheder i

... plus mange gode tilbud

Fodboldstøvler
Løbesko
Fritidssko
Børnesko

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

Altid gode tilbud:
Løbesko & specialsko fra
NIKE, ASICS, NEW BALLANCE m.fl.
Løbetøj til al slags vejr
NIKE, NEWLINE, ASICS m.m.

Kom ind og få den rigtige
vejledning,

netop til dig!

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

Din lokale

Vores speciale er løb:

Sportsforretning

Apoteket informerer om risikofaktorer !!!
Får du for lidt motion, for meget
fed mad og alkohol?

Det er nogle af de faktorer, der
øger risikoen for at udvikle en
livsstilssygdom.

De fleste ved godt, hvilke fak-
torer, der har betydning for et
godt helbred.

Men alligevel finder vi på
mange gode undskyldninger for
at fortsætte med fed mad, ryg-
ning og for lidt motion.

Vi har alle ret til at leve, som vi
vil - men hvad er konsekvenser-
ne af vores livsstil?

Det er ikke let at ændre livsstil
– tværtimod. Og samtidig er

undskyldningerne for at lade
være utrolig lette at finde.

100.000 danskere har type 2
diabetes uden at vide det.

150.000 danskere har forhøjet
blodtryk uden at vide det.

650.000 danskere har forhøjet
kolesterol uden at vide det.

2/3 af alle dødsfald i Danmark
skyldes sygdomme, hvor fore-
byggelse kunne have en mar-
kant livsforlængende eller hel-
bredende effekt.

Tobak, alkohol, mangel på
motion og usund kost er årsag
til 1/3 af alle dødsfald.

Middellevetiden er kortere
end i de lande, vi ellers sam-
menligner os med.

Rygende mænd lever 11 år
kortere end ikke-rygere.

Rygende kvinder lever 13 år
kortere end ikke-rygere.

Start i det små – selv små æn-
dringer har en betydning. Bare
en halv times rask gåtur om da-
gen gør en forskel. Spis mere
frugt og grønt. Skift sodavand
ud med mineralvand. Drop den
ekstra øl til frokost.

Søg rådgivning på apoteket.
Helle Thomasen

Vangede Apoteksudsalg

Gentoftegade 33 · Tlf. 39 65 02 01

på eget værksted
forlovelses-ringeHåndlavet

Gentoftegade 66
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 08 37

Hent forårets farver
ind i stuen med
dette kameratilbud

FOTOKÆDEN

Olympus Super zoom 160zoom 38 - 160 mm
vejl. pris-700,- kr. for ditgamle kamera

+Batteri+Taske+Film 15 exp

2.495,-

1.795,-

1.993,-

198,-

- 700,-
335,- kr.

Lokalplaner på vej
Af Agnete Olsen, medlem af kommunalbestyrelsen (C)
Kommunen er ved at lægge sid-
ste hånd på forslag lokalplaner-
ne for Gentoftes seks gadestrøg
– herunder også for Vangede
Bygade.

De nuværende lokalplaner for
Vangede (nr. 33 og 40) skal i
den kommende tid erstattes af
en ny samlet lokalplan (nr. 213)
for Vangede Bygade med side-
strøg.

Der skal faktisk lægges nye lo-
kalplaner for samtlige bydels-
centre i kommunen: Hellerup,
Ordrup, Charlottenlund, Gen-
tofte, Dyssegård – og Vangede.

En lokalplan fastsætter anven-
delsen af et geografisk afgræn-
set område. F.eks. længde af ga-
destrøg, højde og drøjde på nye
og gamle bygninger. Hvad skal
der være i gadeplan: Butikker,
liberale erhverv, håndværk etc?
Desuden skal der tages stilling

til bevaringsværdighed, oplags-
plads og skiltning.
Lokalplanens vej
1. Lokalplanen fremlægges, be-
handles og vedtages af Bypla-
nudvalget.
2. Lokalplanerne skal samme tur
igennem i Økonomiudvalget.
3. Kommunalbestyrelsen vedta-
ger forslag til lokalplaner.
4. Efter kommunalbestyrelsens
godkendelse offentliggøres lo-
kalplanerne i det lokale borger-
blad ‘Gentofte Lige Nu’, i Villa-
byerne og på kommunen hjem-
meside. Ligesom berørte myn-
digheder, ejere og lejere m.fl. får
den tilsendt.
5. Alle borgere kan rekvirere op-
lægget til lokalplanen ved hen-
vendelse til Teknisk Forvaltning.
6. Herefter følger en høringspe-
riode på 8 uger, hvor alle har
mulighed for skriftligt at kom-

me med bemærkninger og æn-
dringsforslag.

7. Indsigelserne behandles i for-
valtningen og fremlægges for
Byplanudvalg, Økonomiudvalg
og den endelige lokalplan vedta-
ges i kommunalbestyrelsen.

Debatoplæg om forskønnelse

Undervejs under høringsperio-
den holder kommunen borger-
møder om de enkelte gadestrøg,
hvor man kan spørge og diskute-
re de enkelte gadestrøgs frem-
tid. Emnerne kunne blandt andet
være trafikafvikling, trafiksik-
kerhed, parkering, stiforbindel-
ser, udformning af torve eller
pladser, belægning, belysning,
beplantning, kunst etc.

Tidspunktet for borgermøder-
ne vil blive annonceret i Gentof-
te Lige Nu og i Villabyerne.

Klinik for fodterapi
v/Stine Lund Mortensen

Dit velvære
starter med
fødderne

Vangedevej 129
39 68 09 13

Hjemmebehandling
Nu også
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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

Mango Tlf. 39 65 60 64
mandag-onsdag 9.30-17.30
torsdag 9.30-19.00
fredag 9.30-17.00
lørdag 9.00-13.00

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

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

B L IK K E NS L AGE R FIR MA

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

Kontor & værksted
Mesterlodden 30

A/S

Ejnar Schüsler

Snedker- og tømrerfirma

v /Larsen & Schiøtz
Mesterlodden 6

39 64 23 45

39 65 25 11

Reparation & vedl igeholdelse
Special itet

Showroom

Inventar &
håndbygget køkkener

Ordrup Jagtvej 8
m/køkken og inventar

Ejnar Schüsler

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


