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Kommunen lukker
Vangede
I følge Bygnings- og Miljøafd.
er det helt OK, at butikkerne i
Vangede kun holder åben en
enkelt dag eller for så vidt slet
ikke holder åben, for som de
skriver i et netop modtaget
brev, så kan lokalplanen ikke
foreskrive
en
minimums
åbningstid for en butik.
Det giver nogle uhyggelige
perspektiver for handelslivet i
Vangede, og det vil på kort tid
være yderst ødelæggende for
den centerstruktur som politikerne har ønsket i Gentofte
Kommune med 6 butikscentre
til at dække de enkelte boligområders indkøbsbehov. Vi har
i Gentofte Kommune netop
valgt ikke at have storcentre,
for at bevare en høj service i lokalområderne og dermed sikre
at vi kan handle vores daglige
indkøb i nærheden af bopælen,
det betyder også, at de ældre og
deres evt. hjemmehjælper kan
klare indkøb uden at skulle til
den anden ende af kommunen.
Politikerne har været fremsynede med deres plan, men så er
det jo utroligt, at det hele ødelægges af tilladelser til at bruge
butikker i centerområderne til
lukkede butikker, for så er det
kun i storcentrene, vi kan handle, for dér er bestemmelser om,
at der skal være åben. Det ender
med en bygade fyldt med klinikker, showrooms og værkstedskontorer. Er det den nye
udvikling og skal vi bøje os for
den? Eller skal vi holde fast i
det oprindelige idégrundlag for
Gentofte Kommune.
Jeg håber ikke den nye udvikling er efter politikernes ønske,
og hvis det er resultatet af en
uheldig lovgivning, så håber
jeg, at vores lokalpolitiker tager
problemet op, for at få ændret
dette.
Hvis vi fremover skal have
lukkede butikker i bygaderne så
lad os ændre strukturen og give
plads til nogle større butikscentre, hvor der er mulighed for
flere specialbutikker og, hvor
der er åben i den normale salgstid, det vil give en bedre service
for borgerne, og det må jo være
det, der er formålet.
I håb om en god sommer
Allan Andersen
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Hennings tur gennem Vangede
Formandskifte i DUI

Efter 20 år som formand for
DUI Leg og Virke er Leif Erritsø Nielsen trådt tilbage for at
overlade formandsposten til
Charlotte Newton Davies. Begge har været aktive i organisationen i mange år, og der bliver vel
ikke tale om de store ændringer i
foreningens virke.

stevisit og bød på festlig perlende Moscato de Asti – herligt på
en varm forårsdag.
Det tidligere pizzaria “Memo”
har fået nye indehavere Cetin
Dogar og Huseyin Valcin har
overtaget og døbt den om til
Vangede Pizza & Grill. Det blev
en af de nyhedsgivende dage i
en ellers stille Bygade! Og jeg
slap ædru hjem!

Krokusmarken i Bygaden

blomstrede for første gang her i
foråret – måske ikke så imponerende, som mange havde ventet,
men det skal nok komme ad åre,
planterne vil brede sig og blive
kraftigere år efter år, det vil på
lang sigt blive et meget stort
blomsterbed.

Legepladsen på Fortet

Vores dygtige grønthandler
Grønkålen havde 1 års jubilæum
og bød på drinks og smags- prøver af sine specialiteter.
Hos Skjold Burne var Pia på gæ-

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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fjerne hundenes efterladenskaber. Så det er hermed en opfordring til hundeejerne fra mig.

Månedens maleri
Sidste måneds maleri af Alex
Franci blev solgt for 4.000 kr.
Kom og se det nye billede og
byd! Det hele foregår hos vor
kunstinteresserede cykelhandler
i Bygaden.

Mit telefonnummer

Lørdag den 3. maj
var en travl dag i Bygaden. Den
dag åbnede Lisbeth Ronning sin
nye forretning med dame- og
børnetøj. Lisbeth Ronning er
født i Vangede, men har boet 16
år i Bagsværd, og hun er nu
vendt hjem til Vangede. Vi
ønsker hende held med den nye
forretning.

Tak!

er nu klar til at modtage børnene
her til foråret – men desværre er
Fortet også en hunde-luftningsplads – og det flyder med efterladenskaber over hele området.
Også ved legepladsen. Jeg har
henvendt mig til Park- og Vejafdeling, der vil undersøge muligheden for et diskret hegn omkring legepladsen, så børnene
kan undgå at blive svinet til. Det
ville være rart, hvis hundeejerne
ville benytte de små poser, som
man mange steder bruger, til at

Jeg vil gerne modtage nogle opringninger fra læserne, om hvad
der sker i Vangede, så går du
rundt med en god idé eller en
nyhed – så tag telefonen og ring
på mobil 24 25 63 37, så finder
vi sammen ud af at formulere
det. Det vil glæde mig meget at
høre fra læsere, der har stof, de
mener bør offentliggøres i Vangede Avis.

Kære kunder fordi I hjalp
med eftersyn m.v. så tidligt i år, vi har næsten
kunne betjene alle kunder til deres tilfredshed.
NB. Jeg har nu fået hjælp
af Gentofte Kommune i
form af Zavor, som i Afganistan har hørt om en
god cykel-butik i Vangede. Han er god til cykler
– knap så god til dansk,
men det betyder alt i alt,
der er bedre tid til at sælge vore lækre cykler og til
reperationer.
Har I glemt malerierne?
Pavarotti DK?
Hej
Finn i nr. 86 V.B.
A.A.-C.N.S - Service
Vangede Bygade 86
39 65 34 34

ViseVers i Vangede
Program
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Vi mødes til en festlig dag i Vangede
Kom og vær med, både ved Kirken og i Vangede Bygade

Ved kirken

Stor scene ved Brugsen

10:00

Morgenbord med kaffe/the og brød
10,- pr. person som går til spejderarbejdet

11:00

Bakkegårdsskolens Børnekor, ca. 30 min

12:30
10:30

Det Danske Drengekors voksne
“Barbershop Bande” opfører amerikanske
barbershop spirituals og swing songs.

Miami – med sangerinden Mette Dahl
kendt fra TV-programmet Stjerne for en aften

14:30

Tajuku spiller verdensmusik fra Østerland.

15:00

The Band: NO WAY OUT
med et repertoire af Blues & Rock, der får
karakter af ønskekoncert!

18:00

Jokeren & Clemens
Kom og få en fornemmelse af, hvad der sker når
man sætter Danmarks to hip-hop konger på en
scene i Vangede

19.00

Festen fortsætter hele aftenen med billig bar
og live DJ på RIF

Bygaden
10:30

Sjællands Politiorkester spiller.
et brassband med 25 uniformsklædte mænd
vil underholde i ca 20 min
Samtidig vil to patruljeheste fra rytteriafdelingen patruljere i Vangede.

Butikkerne
rykker ud på gaden
Læs nærmere på side 4

Ved bibliotekets haveanlæg
11:30

Stort asfalt loppemarked
Der bliver boder i hele gaden.
Pladserne sælges for kr. 100,- henvend
Jer hos Freilev Farver
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Jytte Abildstrøms Teater spiller
“Med piber og trommer”

I biblioteket
13:00

Bolcheværksted, ca. en time

Fodbold i Bygaden
Hoppeborg

11:30

Der kan hoppes hele dagen

Café RIF arrangere en fodbolddyst i Bygaden
Find 4 kammerater og tilmeld Jer hos Benjamin
i Caféen. Medaljer til alle, der stiller op og præmier
til de vindene hold

Salget af forfriskninger på festpladsen starter ca. kl. 10 (efter vejr og behov).
Der vil fra kl. 12.00 og frem til ca. kl. 19.00 være mulighed for at købe lune og
stærke tilbud fra Gadegrillen samt is og sandwich!
Der tages forbehold for programændringer
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NESA – Lys og liv på Lyngbyvejen
NESA er ikke ny i Vangede.
Faktisk er der tale om en årelang
tradition for et godt naboskab,
som er blevet mere markant og
som nu danner rammen for godt
600 arbejdspladser.
NESAs nye hus signalerer
åbenhed og effektivitet. Det må
gerne syde af aktivitet. Selv når
mørket falder på og der bliver
længere mellem bilerne på
Lyngbyvejen, er der stadig lys
og aktivitet i det store glashus.
Døgnet rundt arbejder NESA
for sine kunder.

- Vores nye hus er et led i vores
strategiske udvikling. Nu er alle
aktiviteter samlet i Vangede. Vi
har solgt det gamle hovedkontor
på Strandvejen i Hellerup og 6
andre distriktsbygninger rundt
omkring i vores net-område. Vi
har rationaliseret og effektiviseret vores arbejdsgange. Vi har
tilpasset organisationen med
nye kompetencer inden for bl.a.

Toppen & Bolden

Den rigtige
legetøjsbutik
Gentoftegade 66 · 2820 Gentofte
Telefon 39 68 10 44

åbent
man.-tor.
fre.
lør.

10.00-17.30
10.00-18.00
9.30-14.00
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elhandel, salg, marketing og
service, og vi har brugt mange
ressourcer på at forberede os på
det frie elmarked, hvor alle kunder frit kan vælge deres el-leverandør, fortæller NESAs kommunikationschef Lone Rasmussen.

glasfacader, effektiv lys – og
energistyring og brug af lyskilder med lavt energiforbrug.

Åbent og synligt

Husets hjerte

NESA-huset er tegnet af arkitekt Henrik Hvidt fra arkitektfirmaet Hvidt & Mølgaard, og
afsættet for den arkitektoniske
idé har været, at huset netop skal
afspejle NESAs profil som en
moderne, serviceorienteret erhvervsvirksomhed.
- Det har været vigtigt for os at
få et hus, hvor åbenhed, synlighed og fleksibilitet er bærende
elementer. Både udadtil og indadtil er der skabt en dynamisk
virkning med glas, stål og natursten. Lyset og overskueligheden
bidrager til et rigtig godt arbejdsmiljø. Der er synligt til alle aktiviteter i bygningen, og de
mange varierede synsindtryk og
oplevelser i det daglige arbejde,
fremmer samarbejdet og videndelingen mellem de forskellige
fagområder i NESA.
- Vi har valgt materialer, der er
standardmaterialer, men god
standard, siger Lone Rasmussen
og tilføjer, at de tekniske løsninger virker, men de er ikke luksus.
Huset lever op til de løsninger, vi
selv markedsfører over for vores
kunder som Energilet® – dvs.
energilette løsninger, der tilfredsstiller krav til funktion og
komfort på en energieffektiv
måde. Konkret betyder det f.eks.
høj isoleringsevne i de store

Hjertet af de 18.000 nye kvm er
en glasoverdækket atriumgård.
Her findes rislende vand, grønne
svalende træer og selvbetjeningscafeer med både kaffe og
pc’ere. Atrium fungerer som et
mødested for medarbejderne, gæster og kunder, og herfra har man
et godt overblik over husets åbne
storrumskontorer i tre etager.
På 1. sal ud mod Lyngbyvejen
lyser kontrolrummet op. Det er
herfra, at NESA overvåger og
kontrollerer elforsyningen til
den ca. halve million kunder,
som aftager strøm fra NESA.
I stuen under kontrolrummet
sidder kundecenterets medarbejdere klar til at betjene kunderne.
- Det har været afgørende for
os at samle alle aktiviteter i huset. Medarbejderne skal have
nem adgang til at kommunikere, og de mere rationelle arbejdsgange kommer kunderne
tilgode, siger Lone Rasmussen.
- Nu har vi boet her i trekvart
år – og den første begejstring
over vores nye arbejdsplads holder stadig. Vi er også ved at lære
omgivelserne bedre at kende –
og rigtig mange kolleger færdes
nu hjemmevant i Vangede Bygades mange forretninger, slutter Lone Rasmussen.

Allan Hedstrøms
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14. juni
Butikkerne er ude på selve gaden med gode tilbud i dagens
anledning.

Skjold Burne
Man kan smage vin fra Tarapaca årets vinhus i Chile i 2002
normalpris pr. fl. 59,75 Vise
Vers pris pr. fl. 50,-.
Desuden vil der være et godt
tilbud på den sydfranske vin
Fontes normalpris pr. fl. 39,75
Vise Vers pris 6 fl. 200,Hvis man er mere til whisky
kan man komme ind i butikken
og smage Glengoyne 10 års
whisky, en rigtig blød og elegant whisky normalpris pr. fl.
319,75 Vise Vers pris pr. fl.
300,-

Apoteksudsalget
Vi er på gaden sammen med
vitaminmand fra Super Multi,
der vil dele smagsprøver på
vitaminpiller ud til børnene fra
kl. 11-14.

Matas
Vi er på gaden med sunde tilbud fra Matas

Sweetie
Der er timetilbud i butikken.
Hver time skifter vi tilbud til det
næste parti fra vores restlager

Hvad man har forspildt
af minutter, kan ingen
evighed erstatte!
Schiller

Body Self Development System

Træning
For større
kropsbevidsthed og
behandling af skader
Kristinna Lundström

20 14 67 17

Vangede Bygade 61 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 68 05 38
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Nu sker der noget
i Vangede
Storbyens cafémiljø kommer til Vangede

Kvalitet og smag i højsæde
Udendørs servering

Hennings tur ... -fortsat fra side 2
Slagterbutik bliver Café
Den tidligere Zederkopff bliver
til café og forventes at åbne den
23. maj. Caféens navn er Montage og det er Atila, der er indehaver. Sammen med en rutineret
kok vil han satse på god mad,
gode vine samt god service.
Atila har tidlige haft café i
Hornbæk og restaurant i København. Han glæder sig til at få besøg af mange gæster fra Vangede.

ge også en øl. Der er specielle
priser på spil/spisning.

Barsel i “Totten”

“Anastasia”
Blomster og Gaver
Er en blomsterforretning styret
af Nadja Alling, der startede
sidst i december. Gaveafdelingen er righoldig og man kan købe gaverne særskilt – men også
som dekorationer til blomster.
Nadja Alling er uddannet dekoratør. Forretningen sælger også
lys, lysestager og servietter
m.m. Forretningen er beliggende Vangedevej 129.

Servering af mad
• Varm mad
(Italiensk og fransk inspireret)
• Kold mad
• Specielle salatretter

Bar
• Fadøl
• Udenlandsk øl
• Gode vine
udvalgt af egen vinekspert
• Forskellige slags kaffe
Man-lør 11-23
Søndag 12-23
Nummer 35 · Maj 2003

Vangedevej 129
Tlf. 39 96 96 11

Las Vegas i Vangede
Vores lokale kineserrestaurant,
Mei Li Hua, Vangedevej 8, lægger også lokaler til en spillehal –
Las Vegas. Der er åbent hver dag
fra kl. 12.00-23.00. Der er kontant udbetaling af gevinster. I løbet af kort tid kommer der 12
nye spillemaskiner. Der er gratis
kaffe til spillere, og enkelte gan-

Genvejen til et godt liv

Det nye samlingssted i Vangede
Åbningstilbud
-50% på alt fra spisekortet
Fra 23. maj til 15. juni 2003

Anette Grevad gik den 15. maj på
barsel. Men der bliver ikke mindre personale af den grund. Anette afløstes af Maria Borup den 20.
maj. “Totten” håber, at Maria falder godt til i forretningen, indtil
Anette igen optager sit arbejde.
Så vi kunder ser lyst på fremtiden.
Og vi ønsker Anette held og lykke
med familieforøgelsen.

Hyggeligt loppemarked

For 11. år i træk holdt Børnehuset Regnbuen loppemarked. Der
møder mange op udefra og det er
efterhånden et tilløbsstykke, af
forældre, bedsteforældre, bekendte og lokale beboere. Da
vejret også var venligt stemt, blev
det en hyggelig dag med kaffe og
kage, fadøl og musik.
Regnbuen takker de lokale butikker for støtte til arrangementet.

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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Apoteket informerer om astmamedicin:
Astmamedicin kan fås både til at
inhalere og som tabletter eller
mikstur. Inhalation er bedst, fordi
medicinen kommer direkte ned i
dine lunger, så den virker hurtigere
og giver færre bivirkninger. Nogle
inhalatorer er lettere at bruge end
andre. Men de kræver alle, at du
får grundig instruktion (Det kan vi
hjælpe dig med på apoteket.)
En del tabletter mod astma må
ikke tygges eller knuses. Det ødelægger virkningen og øger isikoen for bivirkninger.
Det er vigtigt, at du tager din
forebyggende medicin, som lægen har ordineret.
Du skal også undgå at ryge og andet, som kan forværre din sygdom.
Der kan være perioder, hvor din
astma er ekstra slem. Det kan betyde, at du skal have justeret din
medicin.
Du bør jævnligt få kontrolleret
din astma hos lægen.
Du kan selv følge med i din astma ved jævnligt at måle din lungefunktion med et peakflowmeter (kan købes på apoteket) og føre en astmadagbog.

Er din astma under kontrol?
Find ud af om din astma er under
kontrol ved at besvarer følgende
spørgsmål:
• Varierer din astma meget fra
uge til uge?
• Tager du anfaldsmedicin mere
end 2 gange om ugen?
• Vågner du i løbet af natten på
grund af hoste og åndenød?
• Får du hoste eller åndenød, når
du anstrenger dig? (f.eks. når
du går op ad en trappe)

Svarer du ja til et eller flere af
spørgsmålene tyder det på, at din
astma ikke er under kontrol.
Det kan f.eks. skyldes, at du får
for lille en dosis, ikke tager din
spray / inhalator rigtigt eller at du
måske slet ikke tager din medicin.
Du kan evt. få målt din sugeevne her på apoteket, for at se om du
får fuld medicindosis fra din
spray / inhalator.

Vangede Apoteksudsalg
Helle Arvid Thomasen

Ny uddeler
I SuperBrugsen Vangede Bygade vil der den 1. juni tiltræde
en ny uddeler Brian Kramer, 32 år.
Brian Kramer kommer fra SuperBrugsen, Hundested hvor
han har været uddeler i 3½ år. Brian Kramer har været ansat
i Coop i 15 år.
I den anledning er der velkomstreception lørdag den 31.
maj i tiden 12.00-14.00. Alle er velkomne til at komme og
hilse på den nye uddeler.

Vangede Bygade 41

Barsel

Jeg er gået på
barsel og har i
den periode ansat
Maria til at tage
vare på kunderne.
Håber I vil tage
godt imod hende.
Jeg forventer at
være tilbage til
Oktober.

Hilsen Anette.

Sommerferie
Grundlovsdag fra kl. 12.00 - 6/6 lukket
Maria Borup
Tine Gram
Ferie
alle Fredage
i Juli og August
+ uge 33

Ferie
Fredag d. 4/7
& ugerne
32+33

39 65 71 35

39 65 83 13

Totten
ønsker alle en
god sommer

NM
Billedindramning i
træ og aluminium
Opspænding af
broderier
Spejle efter ønske
Kunstplakater

Tlf.: 39 65 17 20
Vangede Bygade 39

39 65 87 66
39 65 21 27
Fax 39 65 52 15
www.zinko.dk
admin@zinko.dk
Kontor & værksted

Mesterlodden 30

Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader
Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80
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Vangede som boligby gennem tiderne
Din loka le
E jendomsmægler

Skal boligen sælges,
så tal med os!
Vi udarbejder gr a tis
et salgsbudget, og
rådgiver helt uforpligtende.

Ivan

Peter

B r ic h & Wør mer
39 68 33 30
www.brich-wormer.dk
www.vangede.dk

Statsaut. ejendomsmgl. & valuarer

Va ngede B yga de 114
2820 Gentofte

Nu lokalt i Vangede på 12. år!

Af Niels Ulrik Kampmann Hansen, bestyrelsesmedlem i Lokalhistorisk Forening
Vangede landsbys historie er og- Gentofte sogn havde mod nord 1858 og senere er efterfulgt af nyså Gentofte bys historie. De to tre små landsbyer: Ibstrup (ved ere udgaver op til vor egen tid. I
landsbyer lå på hver sin side af Jægersborg), Mellerup (totalt Traps 1. udgave tegnes følgende
søen, dette skel findes også i nu- forsvundet) og Ordrup mod øst.
billede af Vangede (her med opMellem Gentofte og Vangede rindelig retskrivning, men ikke
tiden og er ovenikøbet blevt forstærket, da Lyngbyvejen kun er har der vel altid eksisteret en gotiske bogstaver): “..den vestlige
passabel få steder. Det ældste slags mere eller mindre udtalt Deel af Sognet har gode muldede
modsætningsforhold, ihert- Jorde, fordetmeste med Leerunfald har sognet altid sendt de derlag”.. “Det væsentligste erfattige og udstødte mod vest, hverv i sognet er Agerdyrkning
kommunens “Far West”! I og Qvægavl, men dette antager
Vangede kom der tidligt ar- her, ligesom i flere Sogne ombejderboliger og flere sociale kring Kjøbenhavn, en særegen
institutioner, det er et forhold, Charakter derved, at den produceder den dag i dag, kan opleves rede Melk og for en stor Deel ogi de to kvarterer.
saa Halm og Hø afsættes til KjøVangede landsby lå topogra- benhavn, hvorfra igjen hentes
fisk i et smørhul mellem bak- Gjødning og Mask.”..“Fra Ordrup
kerne omkring Stolpehøje- og Vangede afsættes Tørv til Kjøne/Ræveskovbakken og det benhavn. Ved Viintappergaarden
sydfor liggende bakkedrag, og Høegsminde ligge betydelige
der har et åslignende forløb Teglværker. Dyrkningen af Pemed en smal nord-syd gående
højderyg med fald både mod
Vangede Rende mod vest og
mod Gentofte Rende (Ellebækken) mod øst.
Efter år 1800 var samtlige
Vangedes gårde udflyttede på
bymarken. I disse år må landskabet have ændret sig voldsomt, da de boligtomme agre
blev bebyggede, og der opstod
levende hegn og små alléer op
Kortet viser et udsnit af Vangede før
til gårdene. Egnen skiftede i løudskiftningen altså omkring 1750.
bet af få år fuldstændigt udseKortet er tegnet af James Wright i
ende.
1977 til Gotfredsens bog: “Veje i
Gentofte”.
Man kan se de tre vange: Lillemarken, Stolpevang og Munkehøjvangen
med de enkelte småmarker (agerskifter), som hver gård havde ejendomsret til. Kortet fortæller om trevangsbruget, hvor sædskiftet medførte en
rotation i afgrøder typisk byg, rug efterfulgt af braklægning.

i Vangede

Kvalitetsrens udføres

Trap om Vangede
J.P.Trap var kabinetssekretær
under 4 konger, han opsamlede
topografisk viden som ingen
anden i samtiden og publicerede sine iagttagelser i et enestående bogværk Traps “Danmark”, hvis 1.udgave kom i

39 67 97 03
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· Ruskind og pelse
· Kilorens
· Gardinrensning
· Alm. rens
· Skjortevask · Pelsopbevaring

Frikke’s
Tagdækning Aps

Vangede Bygade 92
Tlf. 39 65 33 22

Dalstrøget 135
2860 Søborg
Telefon
39 67 97 03
Telefax
39 67 77 03
Mobil
40 31 05 01
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Kort over Vangede bys Jorder efter
udskiftningen. Senere blev mange af
gårdene delt i halvgårde (typisk
nordre og søndre). Kortet er oprindeligt trykt i Medd. Fra Hist.-Topografisk Selskab bind. 3 s. 205. Kortet er trykt uden målestoksforhold.

k lip & k røl
for ham og
hende
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berrod er ikke uvigtig i dette
Sogn, hvor Haveculturen i det
Hele staaer temmelig høit”.
I 2. udgave fra 1872, som Trap
også selv redigerede, står næsten ordret det samme. Dog er
der tilføjet at importen fra København til Vangede nu er ...
“Mask og Bærme” ... som er affaldsprodukter fra øl- og brændevinsproduktion, så Vangedes
køer har ikke stået og kedet sig!
I Trap Danmarks 3. udgave fra
1898 findes en mere nuanceret
beskrivelse, idet der har medvirket en større kreds af medarbejdere. Der står .. “Vangede,
vest for Gjentofte sø og Hovedlandevejen, med skole, Asyl
(opr. 1882), Aandsvageanstalten for Kvinder “Gammelmosehus”, opr. 1892 af de Kellerske
Aandssvageanstalter, og Fattiggaarden “Stolpegaard” for (flere) kommuner, opr. 1875, plads
for 200 lemmer; flere teglværker (Ørnegaard og Tjørnegaard)”..
Trap “Danmark” 4. udg. Fra
1920 skriver (...) “Landbrug og
især Havebrug er endnu Hovederhverv i den S. og V. for Gentofte sø liggende Del, hvor dog
næsten alle større Gaarde er
overtagne af udstykningsselskaber og til dels udstykkede til
Villabebyggelse” (...) “Vangede
(1335 Wongwethe) med skole
(opført 1880) udvidet 1920,
Menighedshus (indv. 1918),
Asyl (oprettet 1882, nyopført
1918), Vuggestue, Vandtaarn
(1905), Stat. på Slangerupb.,
Telegrafst., Aandsvageanstalten
for Kvinder ”Gammelmosehus"
og Fattiggaarden “Stolpegaard”
opr. 1875, Pl. For 140 lemmer
samt 25 på sygeafd.; flere Teglværker (Ørnegaard, Dysse-

gaard, det sidste tilh. Kommunen, opr..1889;..)”
Man kan altså blandt andet læse udaf de fire første Trap-udgaver, der spænder over et tidsrum
på 62 år, at der er udover landbrug er kommet såvel gartnerierhverv som industri i form af tørveudvinding og teglproduktion.
Begge produktioner var dengang
årstidsbetingede, men der har
dog været helårsarbejdere på
teglværkerne også før år 1900.

Teglværksarbejder i Vangede
Teglværksarbejderne boede næsten alle i Vangede landsby. Vi
har en kilde, nemlig Johanne
Einfeldt, der i sin erindringsbog
“Hverdage” fortæller om sin far,

der var bestyrer på Jægersborg
Teglværk ca. 1860-70. Hun skriver, at næsten alle arbejderne
boede i Vangede, og at arbejdet
startede om morgenen kl. 6, ved
frokosttid kom konerne, som
også havde arbejde på teglværkerne, og de medbragte småbørn og madpakker, de større
børn mødte så på teglværket efter skole, og om aftenen kl. 7
fulgtes de alle hjem til Vangede i
en stor flok, her gik moderen
med sin strikkestrømpe. Det fortælles, at daglønnen for mænd
var 3 kr, mens kvinderne måtte
nøjes med 1 kr, og børnenes indtægt nævnes ikke.
Med Trap som kilde kan man
også se, at omkring år
1900 var der stadig
mange aktive gårde i
Vangede. Udviklingen
mod mere intensiv
dyrkning i form af
gartnerier var undervejs, og gårdene blev i
løbet af 1920-erne og
30-erne opkøbt og udstykket i mindre matrikler: parceller.

Boliger i Vangede
by.

Kort fra Gentofte kommunes Vejviser 1930.
Kortet viser rødt skraverede araler, som er
salgsarealer. Herudover ses det, at bebyggelsen af Vangedes markjorder er kommet godt i
gang.

I landsbyen boede der
især håndværkere og
pensionister, men tidligt blev der opført
små billige boliger til
arbejderne. Allerede
under 1. verdenskrig
blev der opført 8 små
billige lejligheder ved
siden af kommunens
husvildeboliger.
I
tidsskriftet “Architekten” nr. 41 20. årg fra
1920 berettes det:
“Lejlighederne er beregnet for Folk med

mange Børn, idet de til Trods for
deres Lidenhed indeholder 2 Sovekamre, dernæst spisekøkken
med Kogeovn og et lille Opvaskerum med Gas samt Forstue.
Bygningen beboes af 10 Familier med tilsammen 60 Børn”.
Under 1. verdenskrig stoppede
København boligbyggeri på
grund af materialemangel og
dyrtid, og resultatet udeblev ikke: en bolignød af hidtil ukendte dimensioner.

Vangedejordene bebygges
Der var i årene efter krigen en
livlig udstykning af gårdarealer
i Vangede, de såkladte parcelforeningsarealer, hvor der i stor
stil blev opført småskure til redskaber og lysthuse, der oprindeligt var tænkt som midlertidige
dagopholdsrum. Bolignøden i
København medførte, at disse
huse blev mere permanente boliger, selvom der hverken var
indlagt vand, gas eller kloak for
slet ikke at tale om elektricitet,
og vejene blot var grusbelagte.
Først omkring 1932 var der
kommet ordnede forhold og bebyggelsen var blevet lovliggjort.
For nyligt er der tilkommet et
større handelsområde med Ikea,
som den største enkeltbutik, dette
områdes handelsinteresser rækker dog langt udover Vangede.

Boligtyper i Vangede
Endnu omkring 1900-tallet var
området præget af landbrugs-og
gartneribygninger opført af de
traditionelle materialer, og området var meget tyndt bebygget.
Den egentlige udbygning sker
således først i løbet af 1930-erne med mindre etageejendomme og parcelhusbyggeri. Senere
tiders udbygning har koncentreret sig om udfyldning af de tomme parceller eller permanente
huse til erstatning for de lysthu-

Sommertilbud
Alle vindjakker -25%
Fleesbluse el. buks -50%
Varer fra restlager -50%

KONTAKTEN
aut. EL-installatør
de

mode

de
mo

mo

Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte
Tlf.: 39 65 47 60

mode

Kig ind vi har
nyheder hver uge

mode
Vangede Bygade 79 · Tlf. 39 65 31 38
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se og skure, der i 1920-erne
prægede visse kvarterer i en
kortere periode.

Byggeskik
1930-erne var en turbulent periode med hensyn til byggeskik,
hvor nye tiders smag ændrede
på bebyggelsens ydre formsprog. De ældre villaer blev opført i den såkaldte Bedre Byggeskik tradition, hvor husene er
velproportionerede og typisk
med halvvalmede tage, symmetriske facader med småsprossede vinduer og pyntelige kviste.
Men sådan skulle det ikke fortsætte, fordi de arkitektoniske

strømninger omkring 1935 ændrede sig til fordel for en mere
nøgtern stilart Funkis, som startede med de traditionsrige bungalows med hjørnevinduer,
halvhøj kælder og et tagpaptag
med lav hældning, senere tilkom
den renlivede Funktionalisme
med de raffinerede kubiske huse
med flade tage og hvide pudsede
facader.

de man industri- og håndværkerkvarterer, ligesom det offentlige har udbygget sine institutioner her.

Alt i fineste rens & pres

Skind- & pelsrens
samt opbevaring

Vangede i vore dage
Efter 2. verdenskrig bliver Vangedes marker totalt bebyggede
og området får efterhånden det
udeende, som vi kender idag. I
slutningen af 1960-erne blev
Lyngbyvejen udvidet til motorvej med betydelige vejudfletninger. Vejudvidelsen medførte,
at mange etageejendomme og
villaer langs Lyngbyvejen måtte
nedrives, således måtte mange
butikker også lade livet, og trafikstøjen rykkede nærmere til
Vangede Bygade, der blev områdets centrale handlested: Vangedes bycenter. I den nordlige
del med ringmotorvej og andre
vigtige vejforbindelser, planlagUdsnit af kort side 114 fra Gentofte kommunes forslag til kommuneplan 2001
I dag er Vangede præget af boligkomplekser af forskellige aldre
især omkring bydelscentret, udenom dette, dog mest mod syd og
vest, ligger udstrakte kvarterer
med store villaområder. Når man
går tur på Vangedes villaveje, skal
man huske at nyde de forskellige
villatyper, der hver især har sit at
fortælle.

Gardin – Dynevask
Møbelbetræk &
tæpper

Bondehus

Kvantumrabat

20%

Kom med
5 stk tøj betal for 4
Det billigste stk. tøj er gratis

Bemærk ekstra service
Færdigrens & pres fra dag til dag

Bedre byggeskik

COMET
RENS
Vangedevej 137
2820 Gentofte
tlf. 39 67 08 47

Kvaliteten
i
højsædet

Funkis

Alle former for gulvbehandling udføres for
boligselskaber, ejendomme
og private
Vi kommer og går til tiden
og samarbejder gerne
med andre håndværkere

Fotos: Henning Bonde

forlovelses-ringe
på eget værksted

Kig ind
Altid et godt tilbud
Åbningstid
Hverdag 11 - 17.30 · lør. 10 -13

Funktionalisme

Håndlavet

DERES
LOKALE
RENSERI

Vi klarer også trapper på
forsvarlig vis og
rydder selvfølgelig op
efter os

SPILLEHAL
Gratis kaffe
Gratis kaffe
Gratis kaffe

12 helt nye
spilleautomater
Ge v i n
s
u d be t t e r
a le s i
kon t a
nter

Ved siden a f
kinesisk r esta ur a nt

Gentoftegade 33 · Tlf. 39 65 02 01
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Va ngedevej 8 • Gentofte
Åbent alle dage kl 12-23

VIS T I' s
GU L V S E R V I CE A / S
Ring for uforpligtende tilbud
Kongelysvej 23, baghuset

39 68 00 60
Mobil tlf. 28 19 96 60
Fax 39 68 00 60

Tilbudene gælder indtil den 21. juni 2003

11

Gr a tis lever ing i postnr . 2820 ved min. 24 fla sker

Vinhandel

Vangede Bygade 77
2820 Gentofte · Tlf.: 39 65 34 00
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Hennings tur ... -fortsat fra side 6
Alsace Vine Verdens
bedste frokostvine

er lægerne villige til at foretage
hjemmebesøg. Det er det, man
kalder god service!

Nymose Børnehave har
rundet 50 år

Nye strandfarver
til dit træværk
DEMIDEKK OLJEDEKKBEIS
En oliebaseret, vejrbestandig
træbeskyttelse, der giver en
slidstærk beskyttelse mod
vejr og vind
Vejl pris 689,-

DEMIDEKK OPTIMAL
Den bedste træbeskyttelse
vi nogensinde har udviklet
· Holder i op til 12 år
· Ser nymalet ud i længere tid
· Du kan male 2 gange på 1 dag
DEMIDEKK DEKKBEIS
Vejl pris 829,Demidekk dekkbeis har en god
dækkraft, som giver træværket en
pæn overflade. Vejl pris 689,-

Inden længe skifter vi navn til
Partivare

Kuglepen
8,-

Ure 30,excl. batteri

Vi har et begrænset
antal af disse vare

A.A.-C.N.S - Service
Vangede Bygade 86 · 39 65 34 34
Nummer 35 · Maj 2003

Allan Hedstrøm forhandler de
populære Alsace-vine – også kaldet de ædle syv søstre fra Alsace.
Mange af Hedstrøms vine er kåret
i højeste klasse i “Vinnøglen”.
Foruden de fremragende vine er
det værd at nævne Alsace cremant, der er fremstillet på champagnemetoden og er på højde
med de bedste champagner. For at
give Vangedeborgerne lejlighed
til at stifte bekendtskab med vinene, er Allan Hedstrøm og jeg blevet enige om at arrangere en vinsmagning på Café Rif fredag den
13. juni kl. 19.00. Billetter sælges
i Café Rif fra 1. juni. Vi mødes
den 13. juni i Café Rif.

Børnehavens historie går til bage til 1951, hvor der blev indrettet børnehave efter at have været
vuggestue siden 1939, hvor pastor Norlev indsamlede penge til
oprettelse af vuggestuen Norlevs Minde, der flyttede over til
den nye Vangede Vuggestue.
Under ledelse af fr. Maria Vestergaard åbnede børnehaven i
1952. Det første barn startede
15/10 samme år, og i maj 1953
åbnedes børnehaven officielt.
Der har været indskrevet 691
børn fra børnehavens start og til
nu midt i maj 2003, og børnehaven har op til flere gange haft fornøjelsen af at modtage børn af
børn, der har gået i børnehaven.

Driller trappen
– tryk på knappen
Apoteksudsalget
har installeret en
klokke
udenfor forretningen, så man kan blive hjulpet, hvis man har problemer
med at komme op ad trappen.
Også lægeparret Bjerre yder fin
service til patienter, der har problemer med trapperne, i såfald

Fredag den 23. maj fejrede
Nymose Børnehave 50 års fødselsdag/jubilæumsfest for alle,
der gennem årene har haft tilknytning til stedet. Her var der
lejlighed til at mindes og møde
gamle kammerater, man ikke
havde set i mange år. Der var
også lidt at spise og drikke. Børnene er spændt på, om borgmesteren dukker op med sin fine
kæde – og det gør han sikkert.

Eftersyn af antenneanlæg
• Har du dårlige

med 40% rabat

modtageforhold?
• Kan dine TV signaler
forbedres?
• Ønsker du flere kanaler

Ring til Mickey En tilstandsrapport koster normalt 600,00 kr. i
tiden frem til 31. juli 2003 gives der 40% rabat
og du er på vej således at gennemgang af antenneanlæg til en
til bedre og måske hustand og udarbejdelse af
tilstandsrapport kun koster 360,00 kr.
mere TV
Firma Mickey Nielsen ApS Antenne Service
Skolebakken 7, 2820 Gentofte, Telefon 39 68 22 23, Telefax 39 76 00 55
Internet: www.image.dk/~mickey E-mail: mickey@image.dk
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Ejler i mosen
mandag 19. maj
Heftigt i øjeblikket med konfirmation, Copenhagen Marathon, pckørekort – men der er liv i mosen.
blishøne:
par 1: på nærmeste hold har
man fulgt redebygning, hunnen
på æg, og her forleden det magiske øjeblik: hannen kommer
med “næsten ingenting” i næbbet, hunnen tager imod det og
løfter sig lidt, så 2 små rød/orangehoveder kan få lidt at æde!
par 2: 3 unger på vandet i nærheden af svanereden.
par 3-5: stadig på rede
grønbenet rørhøne :
det kan ikke vare længe, før ungerne kommer frem og præsenterer sig.
troldand: tydeligt opdelt i par nu
taffeland: de må være gået i
gang med reder nu.
fiskehejre: “den gamle” ses hver
morgen i “Glarmestermosen”
lille lappedykker: foreløbigt
årets største overraskelse, når
man kan huske hvor sky, de plejer at være. Hunnen ligger bare
der og gør sig umage. Hannen
kommer tit og hjælper med at
“pynte” reden. Afløser?

fredag 23.maj
regnfuldt, småkøligt forårsvejr.
Men det gør ikke gåturen rundt i
mosen kedeligere, tværtimod.
Der er færre mennesker, hunde
og unødig støj, så man kan komme tættere på.
grågås:
par 1: 6 store ungfugle
par 2: 4 store ungfugle
par 3: 4 lidt mindre i væksten
par 4: 1 samme størrelse

par 5-6: 4 samme størrelse
par 7: 5 miniputter
Alle parrene opholdt sig for første gang “samlet” på det brede
græsareal eller kanalen foran.
Og når der samtidigt er omkring
20 andre grågæs i nærheden, så
er der rimeligt at kalde det et imponerende syn!
blishøne:
par 1: 3 unger krævende aktivitet
par 2: 5 unger med “madlyd” på
par 3: 1 unge – hurtigt op under
den varme mordyne.
par 4: 1 unge på vandet – men
der kommer flere.
par 5: ruger stadig
par 6: ruger stadig
gråand:
par 1: 4 unger, men hvor er de?
par 2: 0 unger nu?
gøg: i løbet af ugen kunne gøgens tydelige kalden høres i hele
området.
lille lappedykker:
par 1: stadig rugende
par 2: ? ligger hunnen på reden
længere henne i “Lillesø”?
par 3: er et par larmende ungfugle på sjov i mosen. De høres
og ses i sivkanterne.
knopsvane: ruger stadig.
stor flagspætte: denne herlige lyd
af “fugleungeaktivitet” inde fra redehullet i birketræet. Ved “Sjaggersøen” over mod Ericaparken.
rørsanger: mit tip er, at der er 3
par i øjeblikket.

Tæt på – en fjer i Hatten
Gentofte Badminton Klub’s U13 ungdomsspillere (under 13
år) har deltaget i Danmarksmesterskaberne for hold, som blev
spillet på hjemmebane i GBK.
Det blev til sølvmedaljer, hvilket er et resultat af en meget
målrettet indsats igennem hele
sæsonen fra spillere, trænere og
ledere. Der var samlet ni
kredsvindere fra hele Danmark,
som kæmpede om det gyldne
metal. Efter sejre over Kolding,
Odense og Broager havde GBK
kvalificeret sig til finalen, hvor
modstanderen var Solrød. Der
var lagt op til en rigtigt spænen-

Autoservice
i Vangede
Få bilen gjort sommerklar
på

Mesterlodden 20
alt
under et tag
Pladearbejde
Jægersborg
Autoplade

39 68 10 17

Snedkermester

Tom Christiansen
Mesterlodden 30
2820 Gentofte

Tlf. 39 68 05 56
Bil 40 34 85 56
DØRE OG VINDUER

INDBRUDSSKADER

MASKINSNEDKERI

MØBELRESTAURERING

Autolakering
Jægersborg
Autolakering ApS
v/Flemming Olsen

39 65 17 32
de dyst over 13 kampe. Efter afviklingen af 10 kampe var stillingen 5-5, men Solrød formåede at finde de sidste kræfter
frem, og kunne til sidst få guldmedaljerne hængt om halsen.
Per Lissa
GBK

Autoreparation
v/ Jan Schou

39 68 10 17

LARS

HANSEN A/S
39 68 04 73
Kongelysvej 6 · 2820 Gentofte

Tandlægerne
JAN KRONSTRØM &
JØRN SCHIFTER-HOLM ApS

Vangede Bygade 63, 1
2820 Gentofte

Tlf: 39 65 34 31
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Parisersalonen

Nyt fra Kirken af Jacob Rønnow
Så er der legestue i Vangede igen

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

Vi ønsker vores
kunder en god
sommer

Hver tirsdag og fredag formiddag mellem 10 og 12 i Legestuen ved Vangede Kirke.
Legestuen holder til i “Ungdomsgården” hvor der er plads
både til at tumle lidt og for forældrene til at få en kop kaffe, en
mellemmad og en snak, en lukket gårdsplads giver mulighed
for lys og luft.
Det er brugerne selv, der bestemmer, hvad der skal foregå,
om man skal synge lidt, hvad
der skal anskaffes eller om man
måske går en tur i mosen sammen den dag.
Man behøver ikke tilmelde
sig, mød bare op en tirsdag eller
fredag efter kl. 10. Der betales
hver gang fem kroner til fællesudgifterne.

så mange mødre og de 110
trængtes i kirkens mødelokaler
for at høre den kendte dame veloplagt fortælle og give gode råd
om børnepleje.
Tidligere har vi haft besøg om
hvordan lærer ens barn hurtigere at gå, stå og sidde rigtigt,
ulykker i hjemmet og hvordan
de forebygges, børnemad, børns
forhold til naturen omkring os.
Babytræf er gratis og tre af de
frivillige fra kirken sørgede
hver gang for at kaffe, the og
hjemmebag.
Der vil blive en ny række Babytræf igen i efteråret.

Godt vejr over Vangede

Sigrid Riise væltede kirken

Anne
holder ferie
6/6-23/6

Ditte
holder ferie
11/8-1/9

Kvalitet · God tid
Nye ideer
Åbent:
man - ons
torsdag
fre
lør

9.30-17.30
9.30-19.00
9.30-17.00
9.00-13.00

-----------

Vangede Bygade 114
DK-2820 Gentofte
Tel. 39 65 60 64

Anja og Willy Arpe
KLINISK TANDTEKNIKER

Ordrupvej 86
2920 Chalottenlund
39 90 64 50
Behandling på
plejehjem, hospital
og klinik
Konsultation efter aftale
Tilskudsordning med Kommunen
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Helt så galt gik det nu ikke den
tirsdag i april da sundhedsplejerske Sigrid Riise besøgte Vangede Kirkes Babytræf. Men hele
55 barnevogne fyldte en del, og
så mange babyer kom med lige

Dametøj og børnetøj 2-8 år

Lisbeth R

i v a ng ed e

Kom og se de spændende design fra bl.a.
Lysgaard & Freoli
B·young
Liv of Copenhagen

Åbent

Mango

Hvis nogen synes, at solen har
skinnet særlig meget over Vangede, var det måske fordi han,
som mange mener er den, der giver os det gode vejr i Dánmark,
Vejrmagisteren Henrik Voldborg, besøgte Vangede Kirke og
lovede alle rigtig godt vejr.
Voldborg var iført sin måske
kendteste sweater. Her ses han
med Inge Lise Kieldsen. Hun lover, at efteråret har et godt program, lige fra sangeren og komponisten Bodil Heister til en debataften med Birthe Rønn Hornbech.

Man- Tor 12 -17.30
Fre 12 - 18
Lør 10 - 14

Vangede Bygade 62

Pressemeddelse
Filialchef Henrik Dyreborg,
Danske Bank, Vangede Afdeling, kan den 1. august 2003 fejre 25 års jubilæum.

Henrik Dyreborg startede i
bankens Søborg Afdeling og
efter aftjent værnepligt, har han
været i flere af bankens
afdelinger, inden han i 1989
kom til Lindehøj Afdeling som
afdelingsleder.
Siden 2001 har Henrik
Dyreborg
fungeret
som
filialchef i Vangede Afdeling.
Henrik Dyreborg er i sin fritid
særdeles aktiv i bankens
idrætsforening,
hvor
han
fungerer som hovedkasserer
desuden er han bestyrelsesmedlem i Vangede Bycentrum.

I dagens anledning
afholdes reception
1. august 2003 kl. 14-16
i bankens lokaler
Vangede Bygade 96.
En kvindes formodning er
som regel mere korrekt end
mandens skråsikre påstand.
Rudyard Kipling

A N A S TA S I A

blomster · gaver
v/Nadja Atting
· Borddekorationer
· Årstidsbuketter
VI SE
S
· Bryllupsbuketter
· Begravelsespynt
· Potteplanter
· Håndlavede dekorationer
· Pynt til hjem
· Gaveartikler
· Firma- & privataftaler
· Levering i nærområdet
Bestillinger modtages på
tlf. 39 65 68 65
Vangedevej 129 · 2820 Gentofte
I er velkomne alle dage kl. 10-19

15
Stor spørgelyst i
stadionrestaurant
“Hvorfor har danskerne “ondt” i
helbredet?” var emnet for aftens
debat, da Matas i Vangede inviterede til foredrag med praktiserende læge Claus Hancke.
120 mennesker havde den første mandag aften i maj måned
fundet vej til restauranten på
Gentofte stadion for at få stillet
nysgerrigheden og få ny inspiration til, hvad man kan gøre af
alternative metoder for at få et
bedre helbred. En meget oplagt
foredragsholder fortalte bredt
om sine erfaringer, dels fra sin
egen praksis i Lyngby og dels
om den seneste forskning. “Jeg
begynder ikke med at tage receptblokken frem, når en patient kommer til mig” fortalte
Claus Hancke. “Jeg prøver andre ting først, det betyder jo ikke, at man aldrig skal have receptpligtig medicin, men kan
der gøres andre ting først, går
jeg efter dem”. Som eksempel,
hvis en patient kommer med
forhøjet blodtryk, vil han i første omgang “ordinere” vægttab
og motion, sammen med et ekstra tilskud af fiskeolie. Hvis ikke det virker, tager også Claus

To kæder bliver til én

Glodi og Profa Farver slog sig
den 1. marts 2003 sammen i en
ny fælles kæde, Farvebasen.
Baggrunden for sammenlægningen er ønsket om at yde vores kunder den bedst mulige
service og rådgivning i en
landsdækkende kæde af farvespecialhandlere.
Hos Farvebasen tilbyder vi således rådgivning om teknikker,

Én pr. næse
Hancke receptblokken frem og
ordinerer blodtryksnedsættende
medicin, men hans erfaringer
viser ham, at det andet hjælper.
Ud fra de mange spørgsmål til
den lidt “alternative” læge så
det ud til, at danskerne gerne
selv vil gøre en indsats for at
forbedre deres helbred. Der var
mange spørgsmål om vitaminer
og mineraler, spørgsmål om vores kost er “god” nok, og spiser
vi nok grøntsager? De 3 timer,
foredraget varede, fløj nærmest
af sted, og mange gik vist hjem
med en del stof til eftertanke.
Arrangør af arrangementet,
Christian Holme fra Matas i Vangede var også begejstret både for
oplægget og for det store fremmøde. “Det er klart, at man er lidt
spændt på om det fænger, når
man laver sådan et arrangement”.
“Det bliver ikke sidste gang, vi
prøver det” slutter Christian Holme”.

Åben:
Mandag - Fredag
Kl. 11.30 - 19.00

Kids Solspray

Fås med og uden parfume.
200 ml 349,75/ltr
95

faktor 25
Praktisk spray som effektivt beskytter
børnene i solen. Fås med og uden
parfume. 200 ml 374,75/ltr

69

behandlingsmetoder og farvesætning og trends, både på nettet og i butikkerne.
Alle vores leverandører og
produkter er nøje udvalgte for at
sikre en høj kvalitet, som vores
kunder kan være tilfredse med.
Se det nye logo i vores annonce
på side 12 i avisen.
Freilev Farve – Tapet – Isenkram, Snogegårdsvej 3

Besøg...
Pølsevognen i
Vangede City

Sollotion faktor 10

Sollotion faktor 15

Spar 10,-

7495

Fås med og uden parfume.
200 ml 274,75/ltr

Spar 15,-

5495
m

After Sun Lotion
med E-vitamin
Fugtgivende lotion til alle hudtyper,
Til særligt udsatte steder, fx
der gør huden blød og smidig.
næsen. Smelter ikke i varmen. Fås med og uden parfume
Med solfaktor 30. 15 g
200 ml 174,75/ltr

Solstift

Spar 8,-

1995

Spar 10,-

3495

Åbningstider
mandag - onsdag
11 - 01
torsdag - fredag
11 - 02
lørdag
9 - 02
søndag
9 - 01

Tlf.: 39 68 01 78

Vangede Bygade 92 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 33 22
Åbent til kl. 18 alle hverdage
lørdag til kl. 14

Det gode råd gør forskellen
Nummer 35 · Maj 2003

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
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
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
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
La Spezia Pizza og Grill
Tlf. 39 65 02 12
mandag-fredag
11.00-22.00
lørdag-søndag
12.00-22-00
Matas
Tlf. 39 65 33 22
mandag-fredag
9.30-18.00
lørdag
9.00-14.00
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

Murer & VVS Kjeld Hansen
Tlf.
mandag-fredag
11.00-17.00
Nymose Dyreklinik Døgnvagt
Tlf.
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.
Pariser Salonen
Tlf.
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.
mandag-torsdag
9.00-17.30
fredag
9.00-18.00
lørdag
9.00-14.00
Super Brugsen
Tlf.
mandag-fredag
9.00-20.00
lørdag
8.00-16.00
Sweetie Mode
Tlf.
mandag-onsdag
10.00-17.30
torsdag-fredag
10.00-18.00
lørdag
10.00-14.00
Totten
Tine 39 65 71 35 / Anette
mandag-torsdag
9.00-17.30
fredag
9.00-16.30
Vangede Apoteksudsalg
Tlf.
mandag-fredag
9.30-17.30
lørdag
9.30-13.00
Vangede Avis
Tlf.
mandag-fredag
9.00-16.00
Vangede Bibliotek
Tlf.
mandag-torsdag
11.00-18.00
fredag
11.00-16.00
lørdag
10.00-14.00
Vangede Pizza & Grill
Tlf.
mandag-fredag
11.00-22.00
lørdag-søndag
12.00-22.00
Villabyernes Grill
Tlf.
mandag-lørdag
16.00-22.00
søndag
14.00-22.00
Wienersalonen
Tlf.
tirsdag-torsdag
9.30-17.30
fredag
9.30-18.00
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

39 65 39 65
39 76 00 77

39 65 79 80
39 65 34 76

39 65 34 00

Klinik for Fodterapi Charlottenlund
Trunnevangen 1
2920 Charlottenlund
Telefon 39 64 04 04
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

39 64 04 04
Gode parkeringsforhold

Nummer 35 · Maj 2003

39 56 04 11

39 68 05 38
39 65 31 38

39 65 83 13
39 65 46 00

Vangede Bygade 56
Telefon 39 65 39 65

vvs

Butik og udstilling
Bad og modernisering
Skifer · tegl · paptag
VVS service
m. døgnvagt

39 65 74 41
www.byggaranti.dk

39 65 38 47

www.kjeldhansen.dk
39 65 70 76
39 65 12 22
39 65 78 91

VANGEDE BYCENTRUM

v/Larsen & Schiøtz
Mesterlodden 6
Skolebakken 7
Telefon 39 76 24 04

Buddinge
Trælasthandel A/ S
Buddingevej 272-278
2860 Søborg
v/ Buddinge Hovedbanegård

Ejnar Schüsler
Klinik for Fodterapi Vangede
2820 Gentofte

Din lokale
Tømmerhandel

39 65 25 11
Snedker- og tømrerfirma
Showroom
Ordrup Jagtvej 8
m/køkken og inventar

Din lokale

Sportsforretning
Vi har et meget bredt udvalg i
udstyr til rigtig sport
– og til rigtig pris
Start sommerferien hos os
· Regntøj fra 299,· Træningsdragter og sko
· Børnesko
· Fritidsbukser
· Shorts
· T-shirts og poloer
· Badetøj
... plus mange gode tilbud

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

39 64 23 45

Kom ind og få den rigtige
vejledning; vi sikrer, at du ikke
kun får løbesko, men den rigtige
løbesko, netop til dig!

Reparation & vedligeholdelse
Specialitet
Inventar &
håndbygget køkkener

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

