
Dan Turèll centrum
Den 11. oktober klippes snoren til
en fantastisk uge i Dan Turèll’s
tegn. Vangede bibliotek byder
nemlig i hele efterårsferien på
Dan Turèll arrangementer, så her
er der god mulighed for at genop-
friske “dette grænseløse menne-
ske” som kunne trylle med orde-
ne, så man blev tryllebunden. Jeg
tror der bliver pres på for at lå-
ne/købe en af hans mange bøger
lige fra “Vangede billeder” til kri-
minalromaner, en utrolig mæng-
de digtsamlinger og ikke mindst
høre hans digte om “Hverdagen”,
“Taxachauffør” eller ... ja, der er
nok at tage af.

Alt dette for at markere 10 året
for Dan Turèll’s død, men også
for at vise, at Vangede nu er cen-
trum for Dan Turèll’s forfatter-
skab. Gennem et utroligt efter-
søgnings- og indsamlingsarbej-
de har Vangede Bibliotek nu lan-
dets største og flotteste samling
af Dan Turèll’s forfatterskab.

Så Vangede bliver nu stedet,
hvor skoleelever, studerende og
andre interesserede valfarter til
når dette spændende menneske
skal studeres.

Der bliver arbejdet med at få en
skulptur i Vangede som symboli-
sere Dan Turèlls arbejdsredskab
– bogstaverne. Ideen er langt
fremme, der er lavet en model,
som har været udstillet på biblio-
teket, og der er meget positiv op-
bakning fra både Vangede-bor-
ger, politiker, kulturfolk og han-
delsstandforeningen. Desværre
har man ikke kunnet blive enige
om en placering, hvilket er helt
nødvendigt, før man går videre
med at sikre pengene til at gen-
nemfører projektet.

Det vil være utroligt flot, om vi
i “Turèll-ugen” kan offentligegø-
re en forventet opstillingsdato
samt placering. Jeg ønsker initia-
tivtagerne held og lykke med
projektet og håber ikke, at ideen
bliver droppet på grund af mang-
lende enighed. Vi må vise, at vi
her i Vangede kan finde en løs-
ning, som kan være til glæde for
kommende generationer; både
her i Vangede og udover landets
grænser.

Vangede bibliotek skal have
stor tak for deres initiativ med
opbygning af den store Dan
Turèll samling, som vi alle kan få
stor glæde af i mange år.

Vi ses i Vangede
Allan Andersen
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Hennings tur gennem Vangede
I er velkomne til at kontakte mig med nyhe-
der til avisen på 39656587 mobil 30513207.

Bemærk, det er et nyt mobilnr. Jeg vil altid
være glad for en god historie om Vangede

Henning Bonde

Solarium
Det tidligere Clinique Arnett på
Brogårdsvej, der har været luk-
ket i nogen tid, åbner nu som so-
larium. Vi vil følge det nye initia-
tiv med interesse.

Vinsmagningen i Rif
blev igen en succes
Der var fuldstændig udsolgt til
Alsace vinsmagningen i Café Rif
fredag den 13. juni. Allan
Hedstrøm, der importerer vinene,
var en god guide gennem de man-
ge vine, og de fremmødte fik en
lærerig aften med gode vine – der
gav en god stemning i lokalet.

Café Rif solgt
Fra 1. september kommer der ny
ejer af Café Rif. Benjamin Ait
føler ikke, at han får fair play af
nogle gæster, der sætter ham i
forbindelse med knivstikkeriet
foran Diligencen. Det kan han
ikke leve med, og han har derfor
solgt caféen. Navnet på efterføl-
geren har vi ikke kunnet få, men
det skulle være en ung kvinde,
der går på skuespillerskole. Vi
håber at stedet kan bevares, som
en hyggeligt oase i Bygaden.

Fugletavler i Nymosen

Der er nu opsat fugletavler i Nymo-
sen. De viser dels de fugle, der er i
mosen på nuværende tidspunkt og
dels de arter, der endnu ikke er set i
mosen, men som vi håber på, vil slå
sig ned i fremtiden.

Det er et længe næret ønske,
der nu er opfyldt, og vi siger tak
til Park- og Vejafdelingen for
initiativet, og til Ejler Svendsen
for hans engagement og arbejde
med indsamling af oplysninger
til fugletavlerne.

På biblioteket kan I hente to
forskellige brochurer – “Grønne
områder i Nymosen” og “Fugle-
livet i Nymosen”.

Dejlige nye bænke

Der i den seneste tid opsat nye
bænke rundt om i Vangede og i
Nymosen. De er meget velkomne
og tiltrængte. Så vi vil gerne sig
tak til alle, som har stået for denne
forbedring. Det er rart i denne
sommervarme, at kunne hvile sig
lidt på en bænk – og særlig dej-
ligt, når bænkene er velholdte og
indbydende.

Vangedes nye madsted

Den nyindrettede Café Monta-
ge, er blevet et populær spise-
sted allerede nu. Jeg har selv
prøvet at spise på Montage og
kan kun anbefale stedet. Dejlige
velsmagende retter til rimelige
priser. Det eneste, jeg kan ud-
sætte på stedet, er at vinkortet er
lidt “smalt”. Men det kan der
sikkert gøres noget ved!

“Anastasia”
Blomster og gaver

Nadja Alling startede sidst i de-
cember blomsterforretning med
gaveafdeling. Så her er der mu-
lighed for at supplere blomster-
gaven med lys, lysestager og
servietter eller finde en speciel
gave. Forretningen ligger på
Vangedevej 129.

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.

Åbningstider
Lørdag 10-17
Søndag 12-17

8.-9. NOVEMBER 2003
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Efterårsferien
Bibliotekets program
Lørdag den 11. oktober kl.13 (G)
Vangede Bibliotek: noren

bning.

Mandag d.13. oktober kl.19 (E)

Tirsdag d.14. oktober kl.19 (E)
Vangede Bibliotek: ChiliTurèll
optræder med tekster af DanTurèll

Onsdag d.15. oktober kl.19.30 (G)
Vangede Kirkes lokaler:
Turèll Sprogshow – Den Sorte Negl

Torsdag d.16. oktober kl. ??? (?)

Fredag d. 17. oktober kl.19 (E)
Vangede Bibliotek: Et forfatterskab i tiden –
foredrag af forfatteren Asger Schnack

Lørdag d. 18. oktober kl. ??? (?)

“S klippes”
tilTurèll Samlingen. Officiel å

Onkel Danny (G)
– Portræt af en Karma Cowboy
Filmen om DanTurèll: vises flere gange i
løbet af DanTurèll Ugen.

Vangede Bibliotek: Musikeren Jan Kaspersen for-
tæller om mange års venskab med DanTurèll.

Der arbejdes med et indslag

Der arbejdes med et indslag

Mange mennesker
skal fylde Bygaden
med liv, og der skal nok
være både gode og
spændede tilbud i og
omkring butikkerne

Hent det gratis program på et af Gentofte Bibliotekerne.

Program over samtlige arrangementer i DanTurèll ugen udgives i starten af oktober.

kl. 22:00

Aften-åben i butikkerne til

Det færdige program vil
komme på plakater og
påVangedes hjemmeside
www.vangede.dk

Fredag d. 17. oktober

Den rigtige legetøjsbutik

åbent
man.-tor. 10.00 - 17.30
fre. 10.00 - 18.00
lør. 9.30 - 14.00

Toppen & Bolden

Gentoftegade 66 · 2820 Gentofte
Telefon 39 68 10 44

mandag - onsdag
11 - 01

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

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

NM

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80

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

Kontor & værksted
Mesterlodden 30

www.zinko.dk
admin@zinko.dk
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Parkering
På generalforsamlingen i Dys-
segaards Grundejerforening fo-
reslog jeg, at vi skulle undlade at
parkere med det ene hjulpar på
fortovene. Jeg blev bedt om at
skrive lidt om det i Vangede
Avis, hvilket jeg gerne gør.

Når vi parkerer uden at bruge
fortovet, nedsætter det uden
tvivl farten på vores villaveje,
hvor vi vel alle klager over far-
ten. Den første gode grund er, at
det er en hastighedsdæmpende
foranstaltning, der er ganske
gratis i modsætning til bump,
der er dyre og grimme. Den an-
den gode grund er den, at de
parkerede biler tit vanskeliggør
den frie passage på fortovet, der
jo slet ikke bliver bedre, hvis
husejerne ikke holder hækkene
inde på egen grund. En kombi-
nation af at holde bilerne på ga-
den og at holde hække helt inde
på egen grund (og uden udra-
gende og nedhængende grene)
vil gøre fortovene farbare for
blinde med og uden førerhund,
kørestolsbrugere og folk med
barnevogne. Ja, flere eksempler
kunne nævnes.

Hertil kan de fleste af os nok
være enige, men er der nu plads
nok til det på “min” vej? Vi er
enige om, at der skal være plads
til udrykningsfartøjer, renovati-
onsvogne osv., men er der ikke
de nødvendige 4 meter til rådig-
hed til det – hvad der vil være
langt de fleste steder – må nabo-
er jo bare lave en aftale om, at
man ikke parkerer bilerne lige
overfor hinanden. Det er til at
overse.

Der er veje af ens karakter, der
praktiserer dette forskelligt i

forvejen. Lad mig bare være li-
gefrem og give to eksempler: På
den lange Mosegårdsvej parke-
rer stort set alle fra øst mod vest
(de, der ikke gør det, kan tælles
på én hånd!) ikke med et hjulpar
på fortovet, men helt ude på ga-
den. Det går fint. På en tilsva-
rende vej, nemlig Snogegårds-
vej, smider de fleste det ene
hjulpar op på fortovet. Jeg tror,
at en af beboerne selv foretaget
indskrænkning af kørebaneare-
alet efter denne anvisning vil
nedsætte farten, der i øvrigt er
alt for høj. Det gælder på alle
veje, hvor fortovsparkeringen
benyttes. Vi skal bare bruge ho-
vedet, og det kan vi vel?

Det er ikke forbudt at lave for-
tovsparkering, men det er deri-
mod forbudt at parkere med det
ene hjulpar på cykelstierne. Det
burde politiet være noget mere
efter, for det praktiseres også
ganske meget.

Jeg mener, at det kunne være
en god ide, om kommunen og
politiet drøftede om politived-
tægten for Gentofte blev æn-
dret, så det ligefrem blev for-
budt at bruge fortovene som
parkeringsplads.

Finn Bech
Mosegårdsvej 129

Vinhandel i 75 år
Den 1. maj 1928 åbnede Willy
Skjold Burne sin første vinhandel
i Stormgade i København. Butik-
ken var ganske lille. Efter 10 år
blev forretningne udvidet med en
kælder samt et større butiksareal.

I 1953 lanceredes vinen Mono-
pol – “den med tyren”. Prisen for
1,5 liter var dengang 7,95. Mo-
nopol blev hurtigt en mærkevare
og salget steg med eksplosion-
sagtig hast. Fra 1953 til 1959
solgte vinen alene 1 mill. mag-
numflasker og blev dermed Dan-
marks til dato største vin-succes.

Den stor succes med Monopol
medførte, at flere og flere øn-
skede at sælge Skjold Burne’s
vine. Ønsket blev efterkommet
og hermed var grundstenen til
Skjold Burne kæden lagt.

Skjold Burne kæden voksede
og bestod i begyndelsen af
1970’erne af 253 butikker, som
forhandlede Skjold Burne’s vine.

I 1973 blev Skjold Burne solgt til
det multinationale spanske selskab
Rumasa, som ejede Skjold Burne
gennem en åreække. Da Rumasa
blev nationaliseret, blev alle grup-
pens selskaber sat til salg.

I 1984 blev det dengang krise-
ramte Skjold Burne købt af Ta-
ster Wine-koncernen, der fik
rettet op på selskabet og kæden.
Skjold Burne fik tilført nye
agenturer, og sortimentet blev
kraftigt udvidet for at styrke
konkurrenceevnen.

I dag består Skjold Burne-kæ-
den af mere end 80 forretninger
fordelt over hele Danmark, og
det er den største og ældste kæ-
de af vinhandlere. Skjold Bur-
ne-kædens koncept har bevist
sin levedygtighed. Vi mener
med rette at kunne sige, at vi i
dag kan skabe de købsoplevel-
ser, som den kræsne forbruger
efterspørger – og vi gør det!

Vi ser lyst på fremtiden, og er
hele tiden bevidst om de ændrin-
ger der kræves, for at opfylde
vor målsætning, som Danmarks
førende kæde af vinhandlere.
Private vinhandlere viser kæden
større og større interesse, og nye
medlemmer optages til stadig-
hed i kæden, hvor sortimentet,
kvalitet, service og ikke mindst
kunden er nøgleord.
Vi glæder os til de næste 75 år ...

Kvaliteten
i

højsædet

VISTI’s
GULVSERVICE A/S
Ring for uforpligtende tilbud

39680060
Mobil tlf. 28 19 96 60

Fax 39 68 00 60

Alle former for gulv-
behandling udføres for

boligselskaber, ejendomme
og private

Vi kommer og går til tiden
og samarbejder gerne

med andre håndværkere

Vi klarer også trapper på
forsvarlig vis og

rydder selvfølgelig op
efter os

Kongelysvej 23, baghuset

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
2820 Gentofte
tlf. 39 67 08 47

DERES
LOKALE

RENSERI

Kvantumrabat

Bemærk ekstra service

COMET RENS

Det billigste stk. tøj er gratis

20%



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

Vangedevej 129
Tlf. 39 96 96 11

Storbyens cafémiljø i Vangede

Kvalitet og smag i højsæde

Menu
Forret

Hovedret

Stegte rejer med hvidløg
og hvidvin i tomatsauce

Oksefilet med bløde løg,
brun sauce, dagens garniture
og dagens kartoffel

•

•

Man-lør 11-23
Søndag 12-23

kr. 99,-

Tilbud

Apoteket informerer om feber hos børn
Feber er et tegn på sygdom, men
siger ikke noget om, hvor alvor-
lig sygdommen er. Feber er
kroppens forsvarsmekanisme
mod virus og bakterier. Varmen
bevirker, at virus og bakterier
ikke kan overleve.

Et barn, der leger, er kun sjæl-
dent alvorligt sygt. Kan barnet
afledes ved, at få læst højt eller
ved at lege med det, er det et
godt tegn uanset temperaturen.
Omvendt kan barnet være al-
vorligt sygt, hvis det ikke leger,
ikke vil drikke og ikke tisser,
også selv om temperaturen kun
er lidt forhøjet. Hvis et barn har
høj feber, men i øvrigt virker
kvikt, er faren ikke stor.

Temperaturen bør måles, når
barnet har hvilet i 20 min. i et
køligt rum. Temperaturen kan
under leg stige op til 38° C,
uden at barnet behøver at fejle
noget. Ophold i et varmt rum får
også temperaturen til at stige.
Normalt er temperaturen under
37° C om morgenen og under
37,5° C om aftenen.

Feber betyder, oftest at barnet
har en infektion med et virus,
f.eks. forkølelse eller influenza.
Er barnet ramt af en virus in-
fektion, er feberen i mange til-
fælde den eneste effektive kur.

Små børn får højere feber end
voksne, 39°-40° er ikke ualmin-
deligt ved forkølelse. Alminde-
ligvis vil et barn med forkølelse
typisk have 38° om morgenen
stigende til omkring 39° uden
det er tegn på, at sygdommen er
forværret.

Du bør ikke give barnet feber-
nedsættende medicin uden for-
udgående konsultation med læ-
gen, hvis:
• Barnet er under 2 år.
• Barnet har ondt i maven.
• Barnet har høj feber og en dår-

lig almen tilstand.
• Barnet har ondt i ørerne gen-

nem flere dage. Evt. øreflod.
Febernedsættende medicin

kan i disse situationer sløre
symptomerne på alvorlig syg-
dom. Derfor er det vigtigt at
tale med en læge og evt. få
barnet undersøgt.

Febernedsættende medicin
skal anvendes med varsomhed
og omtanke. Forkert brug af
medicin kan skade mere end
det gavner. Overskrid aldrig
den anbefalede dosis. Øget do-
sering giver ikke øget effekt.

Kom ind på apoteket og få vej-
ledning.

Vangede Apoteksudsalg
Helle Thomasen

Nu starter dansesæsonen hos Eka Dans
Efter en dejlig lang og
varm sommer, starter
dansesæsonen snart
igen. Efter en hel uge
med kurser i nyt danse-
stof, er Jette & Torben
Wieth nu klar til at gå
den nye sæson i møde.

Igen i år har vi tilbud
til alle danseinteresse-
rede drenge og piger fra
ca. 8 år. Kom og lær
BREAK DANCE, som
er tidens absolutte hit, især for
drenge. Kurset vil køre som et 3
mdrs. kursus med start fre. 5.
sept.
For ca. 8-11 år kl. 16.00-16.45.
For fra ca. 12 år og ungdom kl.
16.45-17.30

Vi underviser i næsten alle
former for dans og fra en alder
af ca. 3 år. De ældste elever er
op mod de 70 år, så der er et
stort spænd i de mange glade
danseelever. Alle kan lære at

danse, uanset alder. Det er der-
for der findes begynderhold!

Eka Dans ligger på Vangede
Bygade 136, lige over for Van-
gede Kirke. Privatsalen med et
100m² stort parketgulv kan ikke
ses fra gaden, da den er bygget
bag villaen.

Alle interesserede kan få til-
sendt vores nye danseavis, der
indeholder programmet for sæ-
sonen 2003-2004. Kontakt Jette
& Torben Wieth – Eka Dans på
telefon 39 65 31 07.
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Dan Turèll – Vangedes digter
Af Merete Brejl, kulturmedarbejder, Gentofte Kommune
Dan Turèll bibliotek
i Vangede
Dan Turèll havde i en stor del af
sit liv en tæt tilknytning til Van-
gede. I Vangede Bibliotek er der
derfor i mange år leget med tan-
ken om at blive det centrale bib-
liotek for Dan Turèlls forfatter-
skab. Nu er drømmen realiseret,
og Turèll-samlingen vil fra åb-
ningen i oktober blive tilgænge-
lig for alle, som har lyst til – lit-
terært – at kigge forfatteren nær-
mere i kortene.

Formålet med samlingen er at
markere Vangede som Dan
Turèlls by. Studerende, forskere
og andre interesserede kan nu
finde al den relevante litteratur
og bibliotekariske ekspertise i
forfatterens liv og værk på Van-
gede Bibliotek.

Vi kender alle hans krimier,
nogle husker ham fra hans dag-
lige klumme i Politiken, mange
har oplevet hans helt specielle
forestillinger, enten i virkelig-
heden eller på TV, og i Vangede
nikker man genkendende til
hans beskrivelse af området i
bogen “Vangede billeder”.

Dan Turèlls første skrifter fra
60’ernes slutning blev stencile-
ret og givet bort til venner. De
efterfølgende bøger blev udgi-
vet på forlag, som for længst er
lukkede.

Overfor det store publikum
slog Dan Turèll først rigtig igen-
nem med udgivelsen af bogen
“Vangede Billeder” fra 1975. I
tiden herefter optræder Dan
Turèlls navn i et utal af publika-
tioner, ligesom han også er bi-
dragyder i mange litterære sam-
linger. Og dukker op mange ste-
der, hvor man slet ikke forven-
ter at finde ham: For eksempel i
en bog af og om Den Køben-
havnske Bank, hvor vi også fin-
der et lille stykke af Dan Turèll.

Musikken spillede en stor rolle i
Dan Turèlls liv. Hans band Sølv-
stjernernes indspilning findes på
cd i Turèll-samlingen – ligeledes
Halfdan E’s, men også mange af
hans andre tekster skrevet til
mindst et dusin forskellige bands,
er det lykkedes for Vangede Bib-
lioteket at få fat i.

Turèlls særlige interesse for
amerikansk musik og litteratur
gav sig udtryk i artikler i mange
forskellige tidsskrifter. Han
skrev ofte forord/indledning til
bøger, og hans sproglige tæft
medførte en udbredt oversætter-
virksomhed.

Det har været en stor opgave at
få indsamlet de mange værker
med bidrag af Dan Turèll. Da
kun en lille del af forfatterska-
bet kan købes i boghandlen, har
Vangede Bibliotek fundet den
største del af bøgerne ved besøg
hos antikvarboghandlere over
hele landet. Det har været noget

af et detektivarbejde, og biblio-
teket er både stolte og glade for,
at det er lykkedes at opspore så
mange af disse småtryk. Enkel-
te er endda så sjældne, at de ik-
ke engang er nået at blive offi-
cielt registret af Dansk Bogfor-
tegnelse.

Vangede Biblioteks Turèll-
samling indeholder i dag ca.
175 enheder, og der arbejdes
fortsat på at gøre den komplet. I
forbindelse med samlingen ud-
giver Vangede Bibliotek en
hjemmeside www.turellsamlin-
gen.dk. Her ses samlingens ind-
hold, links til materiale om Dan
Turèll, samt omtale af arrange-
menter m.v.

Turèll-samlingen kan fra åb-
ningen ses i voksenudlånet på
Vangede Bibliotek. Her finder
man bøger, han selv skrev, anto-
logier som han har bidraget til,
cd’er med hans “musik” og vi-
deoer. En del af samlingen be-
står af bøger, tidsskrifts- og
avisartikler om Dan Turèll og
hans værker. Der vil være plads
til at sidde og fordybe sig i hans
forfatterskab eller se og høre
ham på cd eller video.

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

... plus mange gode tilbud

S art træningen hos ost
·

·
· Indendørssko til:
Badminton · håndbold · fodbold

· Shorts og t
· Svømmedragter

Regntøj fra (299,-)
· Træningsdragter og sko
Børnesko og fritidssko

-shirts

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

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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Digteren som dreng, inden famili-
en flyttede til Vangede. Foto:
Privateje.

Onkel Danny i slutningen af 70’er-
ne. Foto: Steen Møller Rasmussen
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Om Brogården og dens beboere
Af Oscar Fiehn tidligere Vangedeborger
Vangede var før udflytningen i
1767 kun lidt bebygget, og indtil
slutningen af 1800-årene var de
18 store gårde dominerende.
Der var endnu ikke begyndt
større udstykninger, men i Gen-
tofte, især Charlottenlund og
Hellerup, blev der bygget vold-
somt.

Om livet på gårdene i Vangede
er der ikke skrevet meget, det
skyldes måske, at de fleste går-
de havde haft skiftende ejere, og
derfor aldrig nåede at blive
slægtsgårde.

Derfor vil jeg med de sidste re-
ster af min hukommelse og in-
den braklægningen af denne
prøve at give en lille skildring af
livet i og omkring Brogården,
især nu hvor min familie i 5 ge-
nerationer har boet og stadig
bor i Vangede.
Brogården flytter ud
Brogården havde oprindeligt
ligget i Vangede by og blev i
1757 flyttet til østsiden af Lyng-
byvejen. Den var firlænget, gul-
kalket og havde stråtag. Indkør-
slen var fra Lyngbyvej. I de ef-

terfølgende år blev der bygget et
fårehus og en større bygning af
træ med stråtag til vognport og
høns, det sidste byggeri var en
toetages muret lade til opbeva-
ring af korn, hø, roer og land-
brugsmaskiner. Laden er endnu
bevaret. Hovedbygningen “Vil-
laen”, som den dengang blev
kaldt, eksisterer endnu, men er
ombygget så mange gange efter
1942, at den nu er helt uigenken-
delig.
Fiehn i Vangede
I 1898 købte min farfar Her-
mann Fiehn gården. Han havde
tidligere forpagtet Juellund ved
Ringsted og Fedgården ved
Præstø efter sin far.

Gården var på 52 tdr. land
heraf en tredjedel var mose og
tørveskær, resten blev dyrket
som almindeligt landbrug. Den
var blevet købt med henblik på
udstykning til villabebyggelse.
Mange mente hovedrystende, at
det var utænkeligt, at der kunne
sælges grunde så langt fra Kø-
benhavn indenfor en overskue-
lig fremtid, der var jo hele 8 km

til byens centrum. Men allerede
i 1901 var der solgt grunde på
det første stykke af Vangedevej,
og i 1903 var der solgt 4 grunde
på Ræveskovsbakken, hvor der
blev opført store villaer. Her
havde kommunen også købt et
større areal til et vandtårn, som
blev indviet i 1905. På Vangede-
vej 2 og 4 lod min farfar opføre
2 tofamilieshuse. Langs Lyng-
byvejens vestside opførtes i
1928 den første store karré på 4
etager med 52 lejligheder, til
daglig kaldet “De røde huse”. I
1901 var prisen for en kvadrat-
alen 75 øre!
Landbrugsdriften
Der findes ikke mange oplys-
ninger om gårdens drift i de før-
ste år, men efter hvad jeg senere
har fået fortalt, blev den drevet
traditionelt som den tids land-
brug. Der blev dyrket de almin-
delige kornsorter, roer og græs.
Af husdyr var der malkekøer, får
og forskelligt slags fjerkræ, gri-
se var de kun få af og mest til
eget forbrug. Heste var der for-
holdsvis mange af især arbejds-
heste til landbrugsredskaberne,
der var også en del vognmands-
kørsel for kommunen. Gården
skulle sørge for rengøring, ved-
ligeholdelse og snerydning på
Lyngbyvejen og Stationsvej

Din lokale
E jendomsmægler

Skal boligen sælges,
så tal med os!

Vi udarbejder

et salgsbudget, og

rådgiver helt uforpligtende.

gr atis

Ivan Peter

Br ich & Wør mer
39 68 33 30

www.brich-wormer.dk

www.vangede.dk

Statsaut. ejendomsmgl. & valuarer

Vangede Bygade 114
2820 Gentofte

Nu lokalt i Vangede på 12. år!

Frikke’s
Tagdækning Aps

39 67 97 03

Dalstrøget 135
2860 Søborg
Telefon
Telefax
Mobil

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

Rep. & ved
lige

hold
af paptage

Over
str

ygn
ing af tage

m/ asfa
lt

Tagdækning m/ Ico
pal

for ham og

hende

k lip & k røl

i Vangede

Kvalitetsrens udføres
· Kilorens
· Alm. rens
· Skjortevask

· Ruskind og pelse
· Gardinrensning
· Pelsopbevaring

Vangede Bygade 92
Tlf. 39 65 33 22

Udsnit af de militære kort p8 NV
og NØ fra år 1900. Oprindelig
målestoksforhold 1:10.000 – her
nedkopieret til 1:13.000. Højde-
kurvernes ækvidistance er 1 m.
Udflytteregårdene Holmegården
og Brogården ses på hver sin side
af Lyngbyvejen. De røde tal i
markfelterne betegner sædskiftet.
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(som Brogårdsvej hed den-
gang), de var begge jordveje,
hvor der jævnligt skulle køres
grus på og udbedres huller, dette
var dog kun på de strækninger
som gårdens jorder stødte op til.

Efter 1910 blev Lyngbyvejen
chaussébrolagt. I 1932 kom der
betonkørebane med midterra-
bat, og i 1976 forsvandt idyllen
helt med nedrivningen af alle
ejendommene på vestsiden for
at give plads til motorgaden.
Transportmuligheder var der
dengang kun få af, det var enten
med hest og vogn, på cykel eller
til fods. I 1908 var der kun toget
eller den nyanlagte sporvognsli-
nie 15 på Bernstorffsvej, som
kunne bringe en til hovedsta-
den, 1920-36 sørgede Stephan-
sens rutebiler for transporten på
Lyngbyvejen, hvorefter trans-
porten blev overtaget af trolley-
vogne.

På gården blev der, trods den
store udstykning, stadig dyrket
afgrøder på de tilbageværende
jorder. Der blev høstet korn,
som blev kørt til Lyngby mølle
for at blive malet, Dorthea møl-
len i nærheden havde længe væ-
ret ude af drift, den sidste vinge
blæste af i 1911.

Malkekøer blev der efterhån-
den få af, men der blev stadig
malket og kærnet smør til eget
forbrug. Heste, får og fjerkræ
var der indtil 1936, da blev det
sidste får slagtet efter henstil-
ling fra kommunen, fordi en af
beboerne på Ræveskovsbakken
havde klaget over lugten.

I mosen (Brobæk mose) blev
der indtil samme år skåret tørv
og høstet tagrør, de sidste blev
brugt til tækning af gårdens ta-
ge. Nogle arealer blev forpagtet
af omegnens gårde, og da de fle-
ste af disse også var stråtækte,

var der god brug for tagrør, især
efter gårdbrande, som på den tid
var ret hyppige.

Høsten af rør foregik om vin-
teren, når jorden var frossen.
Om foråret blev hele området
oversvømmet. Hvis det blev no-
genlunde tørt i løbet af somme-
ren, blev der bygget faskiner og
kørt jord på stierne. I 1911 hav-
de min farfar planer om at lave
et lille anlæg til glæde for of-
fentligheden. Der blev sat bæn-
ke op forskellige steder, men ef-
ter nogle somre, hvor bænkene
efter hver weekend blev fundet
sejlende i søen, blev planen op-
givet. 1929 blev mosen solgt til
“Insulinen”, som indhegnede
hele området.

Om gårdens beboere
Stuehuset blev tidligt lejet ud. I
den østlige gavl boede Christian
Rasmussen og hans kone Marie.
Han havde været røgter hos min
farfar på Fedgården og var flyt-
tet med til Brogård for at hjælpe
til. Her han tjente familien i 45
år indtil sin død i 1943.

De havde 2 sønner og en dat-
ter, hun var en overgang mejer-
ske på gården og gik til hånde
på villaen. Efter at hun var ble-
vet gift, bosatte hun sig i Vange-
de, det samme gjorde en af søn-
nerne. Den anden søn Laurits
Rasmussen giftede sig med
Dagmar, som senere blev kendt
som “Vangedes lillemor”, de
flyttede ind i den modsatte gavl
af stuehuset og havde, efter
hvad jeg kan huske, 1 søn og 6
døtre.

I den midterste del af stuehu-
set boede ægteparret Olsen med
3 døtre.

Efterhånden var der ikke mere
brug for så megen staldplads, så
der blev indrettet 2 boliger i
længen overfor, hvor tække-
mand Brink med kone og 2(?)
sønner flyttede ind i den ene. I
den anden lidt større bolig, hav-
de gartner og fouragehandler
Andersen lejet sig ind med kone
og 3 døtre, samtidigt havde han
lejet en del af laden til sin foura-
gehandel. En særling kaldet
“Diamant Bech” logerede i et
lille loftsrum over Rasmussens.

Næsten alle børnene fra går-
den giftede sig og slog sig ned i
Vangede. Enkelte af de store pi-
ger tjente i kortere eller længere
tid på “Villaen” under min far-
mors, hvad der senere er blevet
for talt mig, strenge, men ret-
færdige opsyn.
Boligstandarden
Boligerne var selv efter datidens
forhold elendige, der hørte have
til hver enkelt med mulighed for
udvidelse, hvis der var behov for
det. Vand skulle hentes fra en
håndpumpe på gårdspladsen.
Indtil 1925 var det grundvand af
en tvivlsom kvalitet, og det har
sikkert fået tilsat smagsstoffer
fra gårdens mødding, som lå
knapt 100 meter derfra. I strenge

vintre frøs pumpen til, og i var-
me somre tørrede den ud.

Først i 1925 lagde kommunen
en vandledning ind til pumpen,
det har sikkert hjulpet på kvali-
teten, men ikke mod frost. I
1902 var der allerede lagt vand
ind i Vangede.

Helt frem til gårdens nedriv-
ning i 1943 blev boligerne op-
varmet ved kakkelovne, og
madlavningen foregik ved kom-
furer. Vangede havde fået lagt
gas ind i 1906, trods det var der
mange af de ældre koner, som
var lidt utrygge ved brugen af
gas og fortsatte med brugen af
komfur. Desuden var det billi-
gere at fyre med tørv, som kun-
ne brænde natten over, så der
var lunt i køkkenet, når man
stod op, og dagens kaffe skulle
brygges tilsat rigeligt med ciko-
rie, senere blev det “Richs-” el-
ler “Danmarks” kaffeerstat-
ning, ren kaffe var utænkeligt,
først flere år efter krigen gik
man bort fra erstatningen. Den-
gang skulle der helst stå en kan-
de og “rumlekoge” på komfuret
for at være parat, hvis der kom
koner på visit, og helst være så
varm, at den måtte hældes i un-
derkoppen for at afkøles, for
derefter, med en sukkerknald
mellem tænderne at blive suget
højlydt ind.

Vangedevej 142
Tlf. 39 67 58 18

Åbent alle dage kl. 6-18

KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

Bedstemorcykel
5 indvendige gear
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A.A.-C.N.S - Service
Vangede Bygade 86 · 39 65 34 34

Bedstemorcykel
5 indvendige gear

3295,-

3
størrelser

Udateret foto af Brogården set fra
Søbredden. Sydlængen, der senere
blev beboelse, ses til venstre, mens
fårehuset ses til højre. Foto:
Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte.
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Den personlige hygiejne var
det småt med, den foregik sæd-
vanligvis i køkkenet og var hur-
tigt overstået med koldt vand.
Lørdagen var den store vaske-
dag, hvor børnene fik en grun-
digere rengøring stående i en
balje med varmt vand. Hvis
man var så heldig at have et va-
skehus, kunne man i forbindelse
med en storvask af tøj få sig et
varmt bad.

Vandskyllende toiletter fand-
tes ikke, men der var fire gam-
meldags lokummer fordelt i
bygningerne alle med adgang
udefra, så det nok været noget af
en overvindelse at forlade sin
varme seng en mørk og kold
vintermorgen og trave over en
måske sneklædt gårdsplads.

Spandene var det “gamle Chri-
stians” opgave at tømme på
møddingen, desværre trak han
på det ene ben, så under trans-
porten på trillebøren efterlod
han ret markante spor efter sig.
På disse ydmyge steder var de
eneste hygiejniske foranstalt-
ninger alle slags egnede former
for papir klippet ud i passende
størrelser og anbragt på et søm.
Senere kom varekatalogerne i
brug især det fra Daells Vare-
hus, så man samtidigt havde lidt
læsestof under opholdet.

I 1920 blev der indlagt elek-
trisk lys i “Villaen”, og først i
1930 kom der her WC og bad.

Om “Villaen” og dens be-
boere
Mine bedsteforældre fik 7 børn, 4
drenge og 3 piger. En søn døde
som lille, inden de var flyttet til
Brogården. Her gik familien en
ret turbulent tid imøde, en datter
giftede sig og boede på Møn. En
blev kemisk ingeniør som efter et
ophold i Berlin under første ver-

denskrig startede et kemisk labo-
ratorium i Nykøbing Falster, hun
forblev ugift, senere konverterede
hun til katolicismen; det gav min
farmor store bekymringer. Den
tredie datter Fanny Fiehn fik en
jordemoderuddannelse og starte-
de sin klinik “Tagesminde” i Gen-
tofte. De første år gik hun tilfods,
når hun skulle ud til fødsler, men
hun blev træt af de lange ture til
Vangede både nat og dag, så i
1917 anskaffede hun sig en mo-
torcykel. Min farmor græd, da
hun hørte det, så ved de efterføl-
gende middage i hjemmet hvor
Fanny deltog, lå der altid en avis
ved hendes kuvert, hvor dagens
trafikulykker var indrammede.
Motorcyklen blev nogle år senere
erstattet af en bil. Hun var en dyg-
tig jordemoder og meget socialt
engageret. Hun forblev ugift.

En søn kom i 1898 i lære på en
maskinfabrik i København og
blev året efter antaget på orlogs-
værftet, hvorfra han fik maski-
nisteksamen. Som maskinme-
ster sejlede han i mange år på
Østen, Nord- og Sydamerika
indtil vinteren 1920, hvor hans
skib ramte en mine i Østersøen
og sank, han frøs ihjel i en red-
ningsbåd sammen med flere af
besætningen, og de blev først
fundet om foråret ved den sven-
ske kyst.

Min fars historie
Min far, som var den ældste af
børnene, kom i murerlære hos
murermester Lehmberg i Helle-
rup. Senere som svend i 1903
var han på “valsen” i Sverige,
Tyskland og Frankrig. I 1905 tog
han hyre som matros på en norsk
fuldrigger og sejlede rundt om
Cap Horn til New Zealand, hvor
han besøgte sin bror og arbejde-
de der til 1907, hvorefter turen

igen gik rundt om
Cap Horn denne -
gang som fyrbø-
der på en damper.
Han blev afmøn-
stret i Buenos
Aires. Her fik
han, i kraft af at
han havde gået på teknisk skole i
Danmark, en stilling som in-
spektør og konstruktør ved Vest-
banen, som et fransk-engelsk
selskab var ved at bygge tværs
over Argentina. Her boede og
arbejdede han i en godsvogn,
som blev kørt frem på banen ef-
terhånden, som de forskellige
afsnit blev færdige. I 1914
standsede byggeriet, da England
og Frankrig skulle deltage i 1.
Verdenskrig.

Så drog han over Andesbjerge-
ne til Santiago i Chile og sejlede
derfra til USA, hvor han arbej-
dede som murer i NewYork, se-
nere ved Panama kanalen og
ved Standard oil. Efter en tid
uden arbejde meldte han sig til
den amerikanske hær, hvor han
var med til bevogtningen af den
Mexikanske grænse. Oprørsge-
neralen Pancho Villa førte den-
gang en lille krig mod USA for
at generobre staten Mexico. I
1917, da USA kom med i 1.
Verdenskrig, blev min far sendt
til Vestfronten i Frankrig, han
deltog i tre store slag og slap fy-
sisk godt fra det. Efter våben-
stilstanden i 1918 var han 2 år
med besættelsestropperne ved
Rhinen. Efter afmønstringen i
Amerika vendte han tilbage til
Danmark i 1920. Efter hjem-

komsten bad hans mor og de tre
søstre ham om at blive på
Brogården for at hjælpe deres
gamle far, som på det tidspunkt
var 75 år. Men den gamle far var
af en anden mening, så min far
blev ansat nærmest som en
slags daglejer med kost og logi
og lidt lommepenge. Min far-
mor var selvfølgelig lykkelig
over endeligt at have en søn
hjemme og i live. Familien vid-
ste godt, at han var soldat, men
ikke at det var under et andet
navn, og da han ikke havde givet
livstegn fra sig, havde de forgæ-
ves ledt efter ham i tabslisterne.

I 1923 giftede han sig med min
mor. De havde været skolekam-
merater på Hylleholt Realskole
ved Faxe Ladeplads og havde
skrevet sammen i alle årene si-
den. Min mor var privatlærerin-
de og havde undervist børnene
på flere af de større gårde og
herregårde i Jylland og en en-
kelt gang i Tyskland. Ægteska-
bet passede ikke min farfar, og
han var fjendtligt stemt overfor
min mor lige fra begyndelsen.
Årsagen skal søges helt tilbage
til hans ungdom, hvor han hav-

Håndlavet
Håndlavet
HåndlavetHåndlavet
HåndlavetHåndlavet
Håndlavet
Håndlavet
HåndlavetHåndlavet
Håndlavet

Gentoftegade 33 · Tlf. 39 65 02 01

på eget værksted
forlovelses-ringeHåndlavet

Rabbit Royale kaninfoder
2 kg. kun kr. 25,-

Blandinger til parakitter,
eller tropefugle

kanarie-
5 kg. kun kr. 40,-

»Brogaarden«Gentofte – lige om hjørnet ...

Foder og artikler til dine dyr

Åbningstider: hverdage kl. 8-17 og lørdag kl. 9-13
Gentofte · Søbredden 27 · tlf. 39 65 18 80

Tilbud gælder t.o.m. lørdag 13. september

Foto af Brogårdens nedrivning i 1944 i forbindelse
med opførelsen af boligblokkene langs Lyngbyve-
jen. Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte.

På Søbredden 27 ligger den sidste
rest af den gamle Brogård. Bygnin-
gen bruges stadig som fourage-
handel. Foto: NUKH
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· Borddekorationer
· Årstidsbuketter
· Bryllupsbuketter
· Begravelsespynt
· Potteplanter
· Håndlavede dekorationer
· Pynt til hjem
· Gaveartikler
· Firma- & privataftaler
· Levering i nærområdet

A N A S TA S I A
blomster · gaver
v/Nadja Alling

Bestillinger modtages på

Vangedevej 129 · 2820 Gentofte
I er velkomne alle dage kl. 10-18

tlf. 39 65 68 65

VI SES

de været landbrugselev sam-
men med min morfar.

Årsagen var at de begge blev
forelskede i den samme pige og
min farfar, som kom fra en vel-
havende familie, havde nok
ment, at han flere fortrin fremfor
min morfar, som kom fra mere
beskedne forhold, men pigen
valgte min morfar. Den forsmåe-
de elsker måtte nøjes med at gif-
te sig med en 10 år yngre datter
af husholdersken på Fedgården.
Så derfor så min farfar ikke med
blide øjne på, at hans søn havde
giftet sig med rivalens datter, og
han havde sikkert foretrukket, at
de flyttede fra gården, men jeg
tror, at min farmor havde grebet
ind for ikke at miste endnu en
søn, som desuden ville have van-
skeligheder ved at få arbejde og
et sted at bo, da han var nerve-
svækket efter opholdet i skytte-
gravene og helt uden midler til at
skabe en nogenlunde tilværelse
for sig selv og min mor. Så me-
get nødtvungen måtte min farfar
bøje sig og allernådigst overlade
min far og mor 2 værelser på 1.
salen i villaen og gratis kost og
logi mod at min far for 100 kr
om måneden skulle udføre alt
forefaldende arbejde på gården.
Indbo måtte de selv sørge for,
men min mor havde selv lidt
møbler og fik desuden fra hen-
des familie så meget, at de kunne
skabe et hjem.
Min historie
Jeg kom til verden i 1924 som en
“Vinterfrugt” (som nordmæn-
dene kalder et barn af gamle for-
ældre). Min mor var da 40 og
min far 45 år. Sålænge min far-
mor levede, gik det nogenlunde
gnidningsløst, men en gang var
det ved at gå galt. Jeg var spæd
dengang, men har senere fået
fortalt, at ved en familiesam-

menkomst hvor min mor også
var til stede, havde min farfar
højlydt sagt til min far at “hvis
du kan blive af med hende skal
jeg nok tage mig af dig og dren-
gen”. Det har sikkert ikke skabt
blidere følelser for ham hos min
mor. I de følgende år var der in-
gen større episoder. Min mors
familie så vi ikke meget til, min
morfar døde kort efter, jeg var
født og min mormor nogle år ef-
ter. Til daglig var jeg omgivet af
gamle mennesker, så da jeg blev
4 år, besluttede min mor, at jeg
skulle på Vangede Asyl for at få
et indtryk af livets barske reali-
teter. Nok var der 11 piger og 1
dreng på gården, men hun men-
te, at der var for risikabelt at
slippe mig løs uden opsyn. Efter
et årstid på asylet fik jeg mere
samvær med gårdens børn, de
var i alle aldre, og da det overve-
jende var piger, blev der leget
meget far, mor og børn. Træt af
dette fandt jeg og gårdens eneste
dreng sammen, og vi begyndte
at udforske omegnen især mo-
sen, hvor vi kunne bygge huler
og sejle med tømmerflåder på
den lille sø.
I næste nummer af Van-

gede Avis endnu en beret-
ning fra Oscar Fiehn fra
Brogården.

mode
Vangede Bygade 79

39 65 31 38

Frakker, Jakker

Flot serie i ruskind
Buks, Nederdele, Jakker
Tasker, Tørklæder,
Smykker

Frakke med pelskanter

998,-

Vi har valgt det bedste
fra vore leverandører:
Fransa
Intown
Pardon
Signature
ONE TWO
Soya
Repeat m.m.

·
·
·
·
·
·
·

Stort udvalg i

Kig ind

overtøj

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

Foto af Oscar Fiehn på et af
Brogårdens gamle lokummer 1928.
Foto: Privateje.
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Kan du danse?

BØRNEDANS-fra 3 år
Dans for ungdom/voksne

HIP HOP
DANCE 4 FANS
DISCO - JAZZ

AEROBIC
JITTERBUG

Forlang program

Jette og Torben Wieth
Vangede Bygade 136

2820 Gentofte
Tlf. 39 65 31 07

Ellers kom på et
af vore mange hold

Ældre hjælper Ældre
... siger denne overskrift dig no-
get? Er der tale om et socialt
eksperiment på den gamle Mo-
segårdsskole, eller er det en rea-
litet udviklet af og drevet af og
for pensionister og efterløns-
modtagere i Vangede-Gentofte?
I en del år har der nu været taget
en række initiativer blandt ældre
for at få gang i en hjælp til selv-
hjælp. Så det var det sidste!

Vi er flere end 120, der mødes
i forskellige sammenhænge for
at holde os selv og andre i gang.

Hvad vi foretager os? Vi har
en besøgstjeneste, en telefons-
tjerne, en datastue, et film- og

videohold, et madhold – vi mø-
des, hjælper os selv og andre, vi
hygger os, vi sludrer, vi lærer, vi
tager på ture sammen o.s.v.

Vil du være med – eller blot
høre lidt om os – så ring en
hverdag kl. 9-10 på 39 40 05 60,
snak med en af os og bed om at
få en lille tryksag tilsendt – så
kan du læse mere end vi kan få
plads til her. Du kan også finde
noget om os på biblioteket, på
apoteket, i Brugsen eller ved at
komme op til os på Stolpehøj
150, i den gamle skolegård, en
tirs-, ons- eller torsdag formid-
dag.

For børn på Vangede bibliotek
Fredag den 31. oktober
kl. 19. (Entre 50 kr.).
“Gyser-ansigtsmaling” til Hal-
loween. Kom hen på Vangede
Bibliotek og få lavet noget rig-
tigt klamt – skudhuller, vampyr-

bid eller sår, som I kan bruge til
Halloween. Der er også mulig-
hed for at se og røre ved ægte
filmrekvisitter som afhuggede
arme og ben.

Onsdag den 5. november
kl. 19-20.30. (Fri entre).
“Mit arbejde med bøger og bil-
leder” et forældre/børne arran-
gement. Susanne Hartmann bor
i Vangede og har både skrevet og
illustreret bøger for børn i mere
end 25 år – det vil hun fortælle
om. Der vil i ugen op til arrange-

mentet være udstillet en del af
hendes bøger, originaltegninger
og plakater.

Torsdag den 6. november
kl. 10-11. (Fri entre).
“Baby uden kemi” v/den grønne
guide, Lene Midtgaard. En for-
middag, hvor du får gode råd og
bliver guidet gennem junglen af
miljømærker, varedeklarationer
m.m. så du bliver bedre rustet til
at købe sundt og godt ind til fa-
miliens yngste. For mødregrup-
per og spædbørnsforældre.
Baby er også velkommen.

Lørdag den 29. november
kl. 15-15.30.
Musikteatret Undergrunden:
“Den lille tykke hest”: Egentlig
findes den nok ikke. Men en dag
dukker den alligevel op hjemme
hos den lille tykke pige, mens
hendes mor har lidt for travlt i
køkkenet. Men den lille tykke
hest har god tid – og så kan den
noget, som mor ikke kunne fin-
de på! 2-5 årige.

Forkæl
dig selv

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

- - - - - - - - - - -

Kvalitet · God tid
Nye ideer

Nye åbningstider:
man - tirs 9.30-17.30
onsdag lukket
torsdag 9.30-19.00
fre 9.30-17.00
lør 9.00-13.00

Nyt fra Charlotteklubben
Følgende film vises onsdag fra
17. sep. i Gentofte Kino kl. 12.30.
Otte kvinder og et mord-Iris-Rundt
om Schmidt-To ugers opsigelse-
-Ulvepigen Tinke-Elsker dig for
evig-Sweet home Alabama-Små
ulykker-Storbyens små mirakler-
-Wilbur begår selvmord-Chicago.

I Vangede kirkes mødelokaler
er der bankospil 6. oktober, Jim-
my Stahr fortæller om sit liv på
Nørrebro 3. november og Jule-
fest 8. december. Udflugterne
går 23. okt. til Den Kongelige

Porcelænsfabrik med spisning
hos Sømande og Christiania. Vi
slutter dagen med kaffe på Re-
staurant Ravelinen. Juleturen går
til Pensionisthøjskolen i Tisvil-
de. Den 10. nov. tager vi til
Schwalenberg i Tyskland, hvor
vi skal smage på det tyske øl, der
serveres i kæmpe glas. En rigtig
5 dags hyggetur med fuld pensi-
on og mange udflugter.

Kom ind i klubben og hent
vort program her er priser og af-
gange på alle arrangementerne.
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Vinhandel Vangede Bygade 77

2820 Gentofte · Tlf.: 39 65 34 00

Gr atis lever ing i Gentofte ved min. 24 flasker
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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 efterårsklar
på

v/ Jan Schou

Autolakering ApS
v/Flemming Olsen

Jægersborg

39 65 17 32

39 68 10 17

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

LARS
HANSEN A/S

INDBRUDSSKADER

MASKINSNEDKERI

DØRE OG VINDUER

39 68 04 73
Kongelysvej 6 · 2820 Gentofte

MØBELRESTAURERING

Tandlægerne

Vangede Bygade 63, 1
2820 Gentofte

Tlf: 39 65 34 31

JAN KRONSTRØM &
JØRN SCHIFTER-HOLM ApS

Om “US-tour 2003”

Først og fremmest en stor tak til
alle, der gjorde det muligt for 3
GVI-hold (u/14, u/15, u/16) at
komme til USA denne sommer.
Uden hjælp fra sponsorer fra
Vangede Bycentrum eller uden
den mulighed at “arbejde” pen-
ge hjem gennem “Søndagsavi-
sen” og “Vangede Avis” var det
ikke lykkedes. Fodbolddrenge-
ne fra Vangede havde drømme-
rejsen – en megatur.
Privat indkvartering
Alle spillerne blev nærmest
“adopteret” af velvillige og gæst-
frie amerikanske familier. Og efter
tilbagemeldingerne at dømme var
det bare utrolig fantastisk, hvad de
oplevede. Familierne var oftest
særdeles velhavende efter vores
målestok (hvem her kan anlægge
en golfbane i udkanten af sin bag-
have?) og meget ivrige efter at give
deres gæster en “på opleveren” – i
flæng kan og bør nævnes:

En lille kvik tur bag på en Har-
ley Davidson (100 miles/hour).

En bumle-bumletur i gummi-
ring hægtet efter en speedbåd.

En hel dags fornøjelser i nær-
liggende forlystelsespark sådan
1-2 timers kørsel væk.
The Great America
Denne forlystelsespark er vidt
berømt for sine totalt vilde rut-
chebaner og andre udfordrende
prøvelser. I “Superman” ligger
man i den velkendte superman-
stil med sin krop strakt ud, me-
dens farten er afsindig nedad –
opad – rundt og rundt – mere
nedad ... I “Dare Devil Dive”
iklædes man en specialdragt,
hejses meget højt op baglæns til
toppen, hvorefter man selv ud-
løser sit åndeløse elastiksvæv ud
i rummet ... (næste gang, må-
ske?). I “The Eagle” får man rut-
chebaneturen en gang for alle.
Dejlig lang ride! Utrolig hastig-
hed. Kasketten blæser af.

Fond du Lac
Her fejrede vi næsten alle “4. ju-
li festen” sammen med mange
af de amerikanske familier. Helt
nede ved den smukke sø – i sol-
nedgangslys. Vejret var eksem-
plarisk til fyrværkeri: vindstille
og med fuldmåne.

Vores hold deltog med stor
succes i “Fondy Cup”
(www.fondycup.com). En del
spillere fik endda et typisk ame-
ricana trofæ med hjem.
New York
Som rigtige turister nåede vi
denne gang at komme forbi: Ti-
mes Square og Broadway, Fri-
hedsgudinden, Ground Zero
med navnelisterne

Dagen efter var der påny sight-
seeing og virkelig shopping.
Mange nåede at spadsere rundt i
Central Park (5 stære, 2 skader
(blue jays), en hættemåge og ad-
skillige egern). Derefter hurtigt
ind og spise og se på “Hooters”
(2 i særklasse, 1 med forkert
make-up). Diverse indkøb af
nødvendige souvenirs. Til sidst
skulle der handles ind på Broad-
way: elektronik, sportstøj, mu-
sik, baseballoutfit.
Clifton Park
Vore 3. hold skulle deltage i
“Clifton Park Classic Soccer
Tournament” – og det var lidt af
en mundfuld. Ikke alene er ame-
rikanernes aldersinddeling an-
derledes end DBU/KBU’s, spil-
lernes størrelse er også ret så iøj-
nefaldende. Vi blev “kørt over”
denne gang. Vi kommer igen. I
bedre træningstilstand. (tjek:
www. Cliftonparksoccer.com)

En sidste tak skal gå til Sven-
Erik Jensen fra SportInternatio-
nal for rejsearrangementet og
en stor tak til vor coach og ind-
pisker hr. Elvin Larsen. Det var
“verdensklasse”

Ejler Svendsen

Vangede Kirkes Basar 8.-9. nov.
Det kan virke forkert at beskæf-
tige sig med julenisser, julepynt
og andet juleri her midt i som-
mervarmen, men det er det sypi-
gerne har gjort hele sommeren.
Der vil igen i år være mulighed
for at købe/vinde julegaver og
sypigerne har også været i gang
med syltetøj og marmelade.

Basaren får de sædvanlige bo-
der så som tombola, lykkehjul,
café og forskellige lotterier.

Tilstedeværelseslotteriet træk-
kes søndag den 9. november kl.
16.00 og det kræver, at man er
tilstede. Igen i år er præmierne
sponsoreret af Finn, vores lokale
cykelhandler – Restaurant Cas-
siopeia ved Planetariet samt Ma-
tas og Skjold Burne i Bygaden.

Loppetorvet har allerede mod-
taget mange effekter og alt tyder
på, at det bliver måske større end
tidligere år. Glæd jer, her kan gø-
res mangen en god handel.

Afhentning af effekter til lop-
petorvet vil først finde sted i
uge 44 (27. okt.-2. nov.). Effek-
ter der ønskes afhentet bedes
meddelt kirkekontoret på tlf. nr.
39 76 12 92.

Igen i år vil basaren blive åb-
net med piper og trommer og
sandsynligvis vil en af de gamle
brandbiler også komme forbi.

Der vil i weekenden blive af-
holdt to koncerter, om lørdagen
med kirkens organist Henrik Bo
Hansen, og om søndagen med
bakkegårdsskolen kor.

Basarens åbningsti-
der er:

Lørdag kl. 10-17
Søndag kl. 12-17

Sæt allerede nu et
stort kryds i kalende-
ren ud for weekenden
den 8. og 9. november.

Gåtur i Central Park
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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

20
32

SPAR OP TIL 30%
på vitaminer og kosttilskud

Mere
i livet

liv

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

Ny
makeup-serie
hos Matas
Skin Loving Colors – et navn, der
siger alt. En komplet makeupserie
fra Biotherm. Rig på mineraler,
der effektivt styrker huden og vi-
taminer, som yder beskyttelse
mod lys og forurening i selskab
med fugtgivende- og nærende in-
gredienser. Et totalt koncept, som
uden kompromis, helt uden duft
og unødige tilsætningsstoffer, re-
spekterer hudens basale behov og
holder den i topform.

Biotherm’s eksperter indenfor
moderne forskning og teknologi
har kreeret en helt unik farveska-
la. Fra de smukkeste blide naturli-
ge toner til intense avantgartdisti-
ske- og dybe dramatiske nuancer.

Fra onsdag den 27. august kan
Biotherms nye make up serie
Skin Loving Colors fås hos Matas
i Vangede.

Prøv de flotte farver og mærk de
skønne konsistenser. Kom ind og
bliv inspireret med den nye make
up. Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen
Matas, Vangede Bygade

Reparationsarbejde
Billedindramning
Spejle i alle mål

Fotorammer
Gaveartikler
Engle og feer

Tlf.: 39 65 17 20
Vangede Bygade 39

Toppen og Bolden
– Den rigtige legetøjsbutik
Toppen og Bolden på Gentof-
tegade har fået nye ejere:Trine
Lise Lohmann og Sanne Col-
mor.

Interessen for og lysten til at
beskæftige sig med legetøj
stammer fra deres tilsammen 5
børn i alderen 1 til 5 år. Udover
denne – nok så relevante erfa-
ring – har norske sygeplejer-
ske Trine- Lise og danske ju-
rist og klassisk uddannede san-
ger Sanne ikke tidligere be-
skæftiget sig med legetøjs-
branchen. Men engagementet
fejler ikke noget. Pigerne er
meget forskellige, men har
samme interesse for at finde
spændende, pædagogisk an-
derledes og gerne mærkeligt
legetøj.

De har netop været til den
store Formland-messe i Her-
ning og sprudler af nye ideer.

Der satses bl.a. på videnska-
beligt legetøj, antroposofisk
(Rudolf Steiner) legetøj, dra-

ger/udendørs-legetøj og f.eks.
mærkevarer som Muffy-bam-
ser, Corolle-dukker og Schle-
ich-dyr. Man kan også finde et
bredt udvalg af dåbsgaver, tøj-
dyr i alle afskygninger, spil,
dukkehuse, piratskibe, ridder-
borge, bondegårde, gode tus-
ser og sjove finurligheder –
f.eks. gammmeldags bliklege-
tøj og gamle tryk. Til fastelavn
og året rundt i øvrigt kan man
finde godt udklædningstøj, der
er beregnet på også at kunne
holde til almindelig leg

Som noget nyt sælges Dr.
Hauschka-produkter i forret-
ningen. Dette fordi Trine-Lise
og Sanne selv er glade brugere
af denne økologiske hudpleje-
serie, som er blevet meget po-
pulær på det seneste, og som
f.eks har en glimrende sol-
creme til børn. Man tilbyder at
komme ud og demonstrere
produkterne ved f.eks. venin-
deaftener.

Vangedes
forskønnelse
Kommunalbestyrelsen har
lagt op til en forskønnelse af
gadestrøgene, og alle er ble-
vet indbudt til at komme med
oplæg, som skal indleveres
omkring 1. nov. 2003.

Derfor vil vi meget hurtig i
gang med at genoptage vores
gamle gruppe, og vi opfor-
drer alle, der er interesseret i
Vangede Bygades fremtidig
udformning, til at melde sig
til “Vangedes forskønnel-
se” ved at aflevere navn,
adresse og tlf. nr. til:

Vangede Avis
tlf. 39 65 74 41
fax. 39 65 17 47
eller
mail: avisen@vangede.dk

Vi skal nok regne med 3-4
møder inden november.

Vi glæder os til en god Van-
gede debat.

Med Vangede hilsen
Allan Andersen



Nummer 36 · September 2003

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
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
Lisbeth R Tlf. 39 64 23 00
mandag-torsdag 12.00-17.30
fredag 12.00-18.00
lørdag 10.00-14.00
Matas Tlf. 39 65 33 22
mandag-fredag 9.30-18.00
lørdag 9.00-14.00

Mango Tlf. 39 65 60 64
mandag-tirsdag 9.30-17.30
onsdag lukket
torsdag 9.30-19.00
fredag 9.30-17.00
lørdag 9.00-13.00
Mexico Tlf. 39 65 09 65
mandag-torsdag 15.00-22.00
fredag-søndag 11.00-22.00
levering alle dage 16.00-22.00
Murer & VVS Kjeld Hansen Tlf. 39 65 39 65
mandag-fredag 11.00-17.00
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 Pizza & Grill Tlf. 39 65 70 76
mandag-fredag 11.00-22.00
lørdag-søndag 12.00-22.00
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

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

B esøg...
Pølsevognen i
Vangede City

Mandag - Fr edag
K l. 11.30 - 19.00

Åben:

En “møver” i mosen
søndag 17. juli: den lille hyper-
aktive “møver” kalder på mig.
Første gang kommer den frem li-
ge ved halsen af “hunnen” og
kort efter kommer endnu en
“kleine” frem, så i kikkerten: det
mest charmerende 3-hovede uhy-
re liggende på en tue. Anden
gang er reden forladt af alle. Men
længere fremme af stien høres ty-

deligt i “Lillesøen” de karakteri-
stiske stemmer. Ganske rigtigt.
Hele familien samlet til lidt efter-
middagsgodt. Alle 4 unger er på
skift i vandet, op på ryggen, ned
igen ... og overraskende nok dyk-
ker en af forældrefuglene kort
med en unge på ryggen! “Møve-
ren” er allerede “større” end sine
søskende, – især den sidst udru-
gede virker så lillebitte. Der bli-
ver hård kamp om den bedste

plads ved uddelingen af fødema-
teriale. Tredie gang her til aften
ligger “hunnen” på reden. Der er
ro under vingerne, lige indtil
“Møveren” kommer frem ved
halsen for at nyde udsigten og li-
ge fortælle noget. Tak for synet.

Lille lappedykker

Læs videre på Ejlers beretning om
glæder og sorger blandt fuglene i
Nymosen på www.vangede.dk


